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OFERTE SERVICIU
l Societate comercială din Bucureşti 
caută şofer categoria C, manipulant 
marfă şi paznic de noapte (pensionar). 
Telefon; 0214300265; 0723294725; 
0722368664.

l Eşti pasionat şi dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un salon în 
Anglia? Trimiteti un mail la artenevaly@
clipperscholsey.co.uk cu un CV sau 
sunați pentru mai multe informații la: 
0731/369794; +447747033383. Salariu 
atractiv (de la 2000 Euro) pentru anga-
jatul potrivit.

l SC Ledieftin Grup SRL, cu sediul în 
loc.Târgu Cărbuneşti, jud.Gorj, este în 
căutarea a două persoane în vederea 
angajării pe poziţia de marcator piese, 
cod COR 932902. Cerinţe: -lb.engleză. 
Pentru informaţii suplimentare şi 
programarea interviurilor ne puteţi 
contacta telefonic de luni până vineri, în 
intervalul orar 08.00-16.00, la nr.de 
tel.0728.957.877 sau 0359.801.090.

l SC Riela Comimpex SRL din Cluj 
Napoca, B-dul.Muncii, nr.18 angajează: 
Şef echipă -1 pers.; Vopsitor -4 pers.; 
Şlefuitor -6 pers.; Lăcătuş mecanic -2 
pers.; Debitator metale -5 pers.; Sudor 
-21 pers.; Muncitor necalificat -14 pers.; 
Bucătar -1 pers. Aşteptăm CV-ul dvs. la 
adresa de e-mail: office@rielacomimpex.
ro.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL din 
Satu Mare, producatoare de articole 
tricotate, angajam tricotor cu experienta 
la masini de tricotat STOLL minim 2 an, 
cunostinte bune de limba engleza. Pentru 
cei interesati va rugam sa ne contactati la 
nr. de tel: 0728988775, resurseumane@
siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL din 
Satu Mare, producatoare de articole 
tricotate, angajam tehnician masini de 
tricotat STOLL cu experienta pe un post 
similar intr-o sectie de tricotat format din 
masini de tricotat STOLL minim 3 an, 
cunostinte bune de limba engleza. Pentru 
cei interesati va rugam sa ne contactati la 
nr. de tel: 0728988775, resurseumane@
siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL din 
Satu Mare, producatoare de articole 
tricotate, angajam sef sectie tricotat cu 
experienta pe un post similar intr-o sectie 
de tricotat format din masini de tricotat 
STOLL minim 3 an, cunostinte bune de 
limba engleza. Pentru cei interesati va 
rugam sa ne contactati la nr. de tel: 
0728988775, resurseumane@siha.ro.

l UAT Comuna Țepu organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de muncitor necalificat în 
cadrul Serviciului de Gospodărire 
Comunală, în data de 29.10.2018, pe 
perioadă determinată de 1 an. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Țepu, str.Ştefan cel 
Mare, nr.204, tel.0236.869.002, persoană 
de contact: Rarinca Ionel -secretar 
comună.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Neamnţ, str. Mihai Eminescu, 
nr. 26 bis, organizează concurs pentru 
ocupare a 1 post contractual temporar 
vacant –consilier cadastru grad I peri-
oadă determinată: -Proba scrisă –în data 
de 22.10.2018, ora 10:00; -Proba interviu 
–în data de 26.10.2018, ora 10:00. 
Cerinţe: -studii superioare de lungă 
durată, specializarea cadastru, geodezie, 
masurători terestre; -vechime în speciali-
tate minim de 3 ani şi 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, 
str. Mihai Eminescu, nr. 26 bis, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la afişarea anun-
ţului. Relaţii suplimentare: sediul OCPI 
Neamţ, telefon 0233-23.48.70.

l Unitatea Militară 02601 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de execuţie, astfel: -1 post de 
contabil I A -studii medii, curs de conta-
bilitate, vechimea în specialitate cel puţin 
9 ani şi 6 luni. Probele concursului se vor 
desfăşura astfel: -29.10.2018, ora 09.00 
-proba scrisă;  -05.11.2018, ora 09.00 
-proba practică; -12.11.2018, ora 09.00 
-interviul;  -data limită de depunere a 
dosarelor -18.10.2018, ora 13.00. Depu-
nerea dosarelor se vor face la sediul U.M. 
02601 Bucureşti, Str. Izvor nr. 110, sector 
5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare, iar  probele 
concursului  se vor desfăşura în Şos. 
Panduri nr. 94, sector 5, Bucureşti.
Date de contact ale secretariatului: 
telefon: 021/ 410.40.40 interior 1031.211.

l Academia Romană - Filiala Iasi, 
Centrul de Cercetari pentru Oenologie 
Iasi, organizează, în ziua de 08.11.2018, 
ora 10.00, concurs pentru ocuparea 
postului de cercetător stiintific gradul III, 
norma 1/2, temporar vacant, in domeniul 
Oenologie, specializarea Oenologie. 
Concursul se va desfăsura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anuntului. Infor-
matii suplimentare se pot obtine de la 
secretariatul Centrului de Cercetari 
pentru Oenologie, tel. 0232228228 sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 
0332101115.

l Academia Romană - Filiala Iasi, 
Colectivul de Geografie, organizează, în 
ziua de 19.11.2018, ora 10.00, concurs 
pentru ocuparea postului de cercetător 
stiintific gradul III, norma 1/2, vacant, in 
domeniul geografie, specializarea 
Geografie Fizica/Stiinta Solului. 
Concursul se va desfăsura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anuntului. Infor-
matii suplimentare se pot obtine de la 
secretariatul Colectivului de Geografie, 
tel. 0232201482 sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, tel. 0332101115.

l Academia Romană - Filiala Iasi, 
Colectivul de Geografie, organizează, în 
ziua de 20.11.2018, ora 10.00, concurs 
pentru ocuparea postului de cercetător 
stiintific gradul III, norma 1/2, vacant, in 
domeniul geografie, specializarea 
Geografie Umana/Geografia Mediului. 

Concursul se va desfăsura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anuntului. Infor-
matii suplimentare se pot obtine de la 
secretariatul Colectivului de Geografie, 
tel. 0232201482 sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, tel. 0332101115.

l SC Artifex SRL din Focsani, anga-
jeaza tehnician programare, lansare, 
urmarirea productiei in domeniul trico-
taje. Cerinte: studii medii/ tehnice; 
vechime 5 ani intr-un rol similar; cunoas-
terea limbii italiene. Responsabilitati: 
programarea si urmarirea productiei 
masinilor de tricotat; controlul functio-
narii masinilor si urmarirea corectitu-
dinii programului de tricotare; controlul 
mostrei; organizarea muncii echipei de 
operatori tricotat in scopul atingerii 
productiei si eficientei maxime. CV-urile 
se depun pana pe data de 15.10.2018 la 
adresa: info@artifexfashion.com, fax 
0040337100218 sau la sediul societatii 
din Focsani, Bdul Bucuresti Nr. 12.

l Serviciul Public Administrația Piețelor 
Petroşani organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi contractuale 
vacante de muncitor calificat tr.II (sudor) 
şi muncitor necalificat din cadrul 
Compartimentului Administrativ. 
Pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art. 3 al Regu-
lamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii de participare la 
concurs: Muncitor calificat (sudor) - 
studii generale/8 clase/ şcoală profesio-
nală /curs calificare, Muncitor necalificat 
- studii generale/8 clase. Concursul se va 
organiza la sediul Administrației Piețelor 
Petroşani în data de 26 0ctombrie  2018, 
ora 10 proba practică, data şi ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. Dosa-
rele de înscriere la concurs pot fi depuse 
din data de 05.10.2018 până la data de 
18.10.2018,  ora 14,  la registratura 
Administrației Piețelor  Petroşani, (după 
ce vor fi  verificate la Compartimentul de 
resurse umane). Relaţii suplimentare pot 
fi obţinute la sediul instituţiei, comparti-
ment resurse umane sau la telefon nr. 
0254.542622.

l Primăria Comunei Oarja, judeţul 
Argeş, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiilor publice de execuţie 
vacante, după cum urmează: inspector, 
clasa I, grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului Registru 
Agricol şi Fond Funciar. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcţiei publice sunt: studii 
universitare absolvite cu diplomă de 
licenţă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor juridice sau administrative. 
Concursul se va organiza conform calen-
darului următor: Termenul limită pentru 

depunerea dosarelor - 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial. 07 noiembrie 2018, ora 10:00: 
proba scrisă; 09 noiembrie 2018, ora 
10:00: proba interviu. Locaţia de desfăşu-
rare a concursului: comuna Oarja, sediul 
Primăriei Oarja. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute de art. 
49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: Primăria 
Comunei Oarja, comună Oarja, str. 
Pr imărie i  nr.459 ,  te lefon/fax : 
0248/660.341, email: primarie@oarja.
cjarges.ro, persoană de contact: Ţibrian 
Elena Roxana –Inspector Resurse 
Umane. Bibliografia şi relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Oarja, din comuna Oarja,  str. 
Primăriei, nr.459, telefon 0248/660.341.

l Ansamblul Folcloric al Județului Iaşi, 
cu sediul în localitatea Iaşi, strada 
Şoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante de execuție, conform HG 
nr.286/23.03.2011: 1.Recuziter, M, debu-
tant, cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite cumulativ de către 
candidați: a)Să aibă studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; b)Să nu 
aibă antecedente penale care să interzică 
exercitarea funcției de gestionar; c)Să 
posede abilități şi cunoştințe de bază în 
domeniul croitoriei; d)Vechimea în 
muncă nu este necesară. 2.Îngrijitor, G, 
cu normă întreagă, pe durată nedetermi-
nată, un post. Condiții care trebuie înde-
plinite de către candidați: a)Să aibă cel 
puțin 10 clase absolvite sau echivalent; b)
Vechimea în muncă nu este necesară. 
Pentru toate funcțiile menționate mai 
sus concursul se va desfăşura pe urmă-
toarele etape: a)Selecția dosarelor -în 
data de 22.10.2018, ora 14.00; b)Proba 
practică -în data de 29.10.2018, ora 9.00; 
c)Proba interviu -în data de 01.11.2018, 
ora 9.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs la sediul 
Ansamblului Folcloric al Județului Iaşi, 
situat în Municipiul Iaşi, Şoseaua 
Bucium, nr.80, Corp A, până luni, 
19.10.2018, ora 16.00. Probele concur-
sului se vor susține la adresa mai 
sus-menționată. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Folcloric 
al Județului Iaşi, Şoseaua Bucium, nr.80, 
tel.0741.043.699, e-mail: ansamblulfol-
cloric_iasi@yahoo.com. Anunțul detaliat 
privind desfăşurarea concursului, 
precum bibliografia de concurs sunt 
afişate la avizierul Ansamblului Folcloric 
al Județului Iaşi şi pe site-ul Consiliului 
Județean Iaşi, la adresa: www.icc.ro.

l Ansamblul Folcloric al Județului Iaşi, 
cu sediul în localitatea Iaşi, strada 
Şoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
temporar vacante de execuție, conform 
HG nr.286/23.03.2011: 1.Solist vocal, S, 
debutant, normă întreagă, perioadă 
determinată -12 luni, un post. Condiții 
care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a)Studii superioare 
muzicale absolvite cu diplomă de licență 

sau echivalentă; b)Experiență scenică de 
cel puțin doi ani ca solist vocal al unui 
ansamblu folcloric din regiunea 
Moldova; c)Premii individuale obținute 
pentru interpretarea cântecului popular 
-cel puțin două premii obținute la două 
concursuri folclorice diferite de nivel 
regional, național sau internațional. 2.
Solist vocal, M, debutant, normă 
întreagă, perioadă determinată -12 luni, 
un post. Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a)Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; b)Experiență scenică de cel puțin 
un an ca solist vocal al unui ansamblu 
folcloric din regiunea Moldova; c)Premii 
individuale obținute pentru interpretarea 
cântecului popular -cel puțin două 
premii obținute la două concursuri 
folclorice diferite de nivel regional, nați-
onal sau internațional; d)Vârsta maximă: 
25 ani. 3.Artist instrumentist (trompetă), 
S, debutant, normă întreagă, perioadă 
determinată -12 luni, un post. Condiții 
care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a)Studii superioare de 
lungă durată în domeniul muzical absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; b)Experiență scenică de cel puțin 
un an ca instrumentist -trompetist 
într-un ansamblu sau orchestră cu 
specific folcloric. 4.Instrumentist (acor-
deon), M, debutant, normă întreagă, 
perioadă determinată -12 luni, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite cumu-
lativ de către candidați: a)Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; b)
Experiență scenică de cel puțin un an ca 
instrumentist -acordeonist într-un 
ansamblu sau orchestră cu specific 
folcloric. 5.Instrumentist (nai), M, debu-
tant, normă întreagă, perioadă determi-
nată -12 luni, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite cumulativ de către 
candidați: a)Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b)Experiență 
scenică de cel puțin un an ca instrumen-
tist -naist într-un ansamblu sau orchestră 
cu specific folcloric. Pentru toate func-
țiile menționate mai sus, concursul se va 
desfăşura pe următoarele etape: a)
Selecția dosarelor -în data de 15.10.2018, 
ora 14.00; b)Proba practică -în data de 
22.10.2018, ora 9.00; c)Proba interviu -în 
data de 25.10.2018, ora 9.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs la sediul Ansamblului Folcloric 
al Județului Iaşi, situat în Municipiul 
Iaşi, Şoseaua Bucium, nr.80, Corp A, 
până vineri, 12.10.2018, ora 16.00. 
Probele concursului se vor susține la 
adresa mai sus-menționată. Datele de 
contact ale persoanei care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs: Ansamblul 
Folcloric al Județului Iaşi, Şoseaua 
Bucium, nr.80, tel.0741.043.699, e-mail: 
ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfăşurarea 
concursului, precum bibliografia de 
concurs sunt afişate la avizierul Ansam-
blului Folcloric al Județului Iaşi şi pe 
site-ul Consiliului Județean Iaşi, la 
adresa: www.icc.ro.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanţa, cu sediul în localitatea Palazu 
Mare, str.Sentinelei, nr.40, judeţul 
Constanţa, organizează concurs, în 
conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
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contractuale permanent vacante: -1 post 
kinetoterapeut, studii superioare (S) 
-secția Pneumologie II Adulți; -1 post 
asistent medical principal, specialitate 
radiologie, studii postliceale (PL) -Labo-
rator Radiologie şi Imagistică Medicală; 
-1 post asistent medical, specialitate 
laborator, studii postliceale (PL) -Labo-
rator Analize Medicale. Concursul se va 
desfăşura astfel: Pentru kinetoterapeut: 
-Proba scrisă (redactare lucrare) în data 
de 29.10.2018, ora 10.00; -Proba practică 
în data de 01.11.2018, ora 10.00. Pentru 
asistenţi medicali: -Proba scrisă (test-
grilă) în data de 29.10.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 01.11.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -kinetoterapeut, 
studii superioare (S) -secția Pneumologie 
II Adulți: -diplomă de licenţă în speciali-
tate; -minim 6 luni vechime în speciali-
tate; -asistent medical principal, 
specialitate radiologie, studii postliceale 
(PL): -diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau prin echivalare 
conform HG 797/1997; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; -minim 
5 ani vechime ca asistent medical; -asis-
tent medical, specialitate laborator, studii 
postliceale (PL): -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă sau 
prin echivalare conform HG 797/1997; 
-minim 6 luni vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, la sediul spitalului, ora 10.00 
-biroul RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, biroul RUNOS, 
persoană de contact: Paciu Luminita, 
telefon: 0241.486.338.

l Primăria Oraşului Nehoiu, cu sediul 
în oraşul Nehoiu, str.Aleea Merilor, 
nr.2-4, judeţul Buzău, site: www.prima-
ria-nehoiu.ro, organizează concurs în 
vederea ocupării unei funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului oraşului 
Nehoiu: inspector, clasa I, grad superior, 
în cadrul Compartimentului Achiziții 
publice. Condiţii de înscriere la concurs: 
-Condițiile generale menționate la art.54 
din Legea 188/1999; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani. Calendarul concursului: 
-dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei Oraşului 
Nehoiu, în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, şi 
într-un ziar de largă circulație; -selecţia 
dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data-limită de depunere a dosa-
relor; -proba scrisă: 05.11.2018, ora 
10.00; -proba interviu: 08.11.2018, ora 
10.00. Concursul se organizează la Sala 
de şedinţe a Primăriei Oraşului Nehoiu. 
Secretariatul Comisiei de concurs şi al 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
este asigurat de către Dobre Carmen 
Monica- inspector Resurse Umane. 
După afişarea rezultatelor obținute la 
selecția dosarelor, proba scrisă sau inter-
viul, candidații nemulțumiți pot face 
contestație în termen de cel mult 24 de 

ore de la data afişării rezultatelor selec-
ției dosarelor, respectiv de la data afişării 
rezultatului probei scrise ori a inter-
viului, la sediul Primăriei Oraşului 
Nehoiu, Biroul Secretariat. Instituția 
respectă prevederile Ordonanței de 
Urgenţă 90/2017, privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi comple-
tarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene. Relații suplimentare se 
pot obține la nr.de telefon: 0238.504.548.

l Primăria Comunei Corbii Mari, cu 
sediul în comuna Corbii Mari, sat Corbii 
Mari, strada Primăriei, nr.6, județul 
Dâmbovița, anunță organizarea concur-
sului pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a două posturi contrac-
tuale vacante în data de 29 şi 31 octom-
brie 2018, ora 10.00. Serviciul comunitar 
de utilități publice întreținere reparații: 
-muncitor calificat- şofer -treapta I, 
studii G/M- poziţia 28 din statul de 
funcţii; -muncitor calificat- şofer tractor 
-treapta I, studii G/M- poziţia 30 din 
statul de funcţii. Vechimea necesară 
ocupării posturilor pentru care se organi-
zează concursul este de 5 ani în funcţia 
de şofer. Concursul se va desfăşura în 
perioada 29-31 octombrie 2018, după 
cum urmează: -proba scrisă: 29.10.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Corbii 
Mari; -proba interviu: 31.10.2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Corbii Mari. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: -studii generale (10 clase) sau 
medii absolvite cu diplomă; -disponibili-
tate şi rezistență la efort; -apt din punct 
de vedere medical fizic şi psihic, dovedit 
cu acte medicale. Dosarele se depun la 
Primăria Comunei Corbii Mari în 10 zile 
lucrătoare de la publicarea prezentului 
anunț în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, actualizată, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale. Condițiile de participare şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul 
Primăriei Corbii Mari. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Corbii Mari, județul Dâmbo-
vița, telefon: 0722.299.384, serviciul 
Resurse umane.

l Universitatea de Arte Tg.Mureş, cu 
sediul în localitatea Tîrgu-Mureş, strada 
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Număr posturi: 1; -Numele funcției: 
S e c r e t a r  I I ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
29.10.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 30.10.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: superioare; 
2.avantaj experiență în domeniu; 3.
cunoştinţe avansate de dactilografiere; 
4.cunoştințe de utilizare PC (Microsoft 
Word, Microsoft Excel); 5.cunoaşterea 
unei limbi de circulaţie internaţională; 
6.abilitate de organizare; 7.abilități de 
lucru în echipă; 8.abilități de comunicare 
şi relații publice. Candidaţii vor depune 

dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Universității de Arte din Tîrgu-Mureş. 
Relaţii suplimentare la sediul: strada 
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, cod 
poştal: 540057, persoană de contact: 
Ambrus Gyöngyvér, şef resurse umane, 
telefon: 0265.266.281, e-mail: uat@uat.
ro, site: www.uat.ro.

l Primaria Orasului Popesti Leordeni, 
Judetul Ilfov anunta Primaria orasului 
Popesti Leordeni, cu sediul in orasul 
Popesti Leordeni, Piata Sf.Maria, nr.1, 
judetul Ilfov organizeaza concurs de 
recrutare, pentru ocuparea functiilor 
publice vacante de executie din cadrul 
Serviciului Registrul Agricol, dupa cum 
urmeaza: -1 post inspector, clasa I, grad 
profesional asistent -1 post referent, 
clasa III, grad profesional superior 
Probele stabilite pentru concurs sunt: 
proba scrisa si interviul. Proba scrisa se 

va organiza in data de 05.11.2018, ora 
11:00, iar interviul in data de 07.11.2018, 
ora 11:00. Ambele probe se vor sustine la 
sediul Primariei orasului Popesti-Leor-
deni, jud.Ilfov din Piata Sf. Maria, nr.1. 
Cerintele posturilor scoase la concurs 
sunt urmatoarele: Conditii generale: 
-candidatii trebuie sa indeplineasca 
conditiile prevazute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul functiona-
rilor publici, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Conditii speci-
fice pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent: - candidatii 
trebuie sa fi absolvit studii universitare 
de licenta absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lunga durata absol-
vite cu diploma de licenta sau echiva-
lenta; -vechimea in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice de 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent - minim 1 an Conditii specifice 
pentru postul de referent, clasa III, grad 
profesional superior: -candidatii trebuie 
sa fi absolvit studii medii cu diploma de 

bacalaureat; -vechimea in specialitatea 
studiilor necesare exercitarii functiei 
publice de referent, clasa III, grad profe-
sional superior -minim 7 ani Dosarele de 
inscriere la concurs se depun in termen 
de 20 de zile de la data publicarii anun-
tului in Monitorul Oficial al Romaniei 
partea a-III-a, respectiv in perioada 
05.10.2018-24.10.2018, la sediul insti-
tutiei din Piata Sf.Maria, nr.1, Popesti - 
Leordeni, jud.Ilfov si trebuie sa contina 
in mod obligatoriu documentele preva-
zute la art.49 alin.(1) lit.a) - lit.d), lit.f), 
lit.g), lit.i) si lit.j) din HGR nr.611/2008, 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei func-
tionarilor publici, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Bibliografia, 
actele si formularele necesare pentru 
dosar se regasesc pe site-ul institutiei 
www.ppl.ro.

l Primăria Comunei Corneşti, Judeţul 
Cluj, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
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nată a funcţiei publice vacante, de 
execuţie, inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant -Compartiment  impozite 
şi taxe din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului Comunei Corneşti. 
Data, ora desfăşurării şi locaţia pentru 
proba scrisă: 06.11.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Corneşti. 
Data, ora desfăşurării şi locaţia pentru 
interviu: în maximum 5 zile de la desfă-
şurarea probei scrise,  la sediul Primăriei 
Comunei Corneşti. Condiţii de partici-
pare: -Condiţii generale: Pentru a ocupa 
funcţia publică vacantă candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale, conform art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată. -Condiţii speci-
fice: studii universitare de licenţă, 
absolvite cu diplomă sau echivalent, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul ştiinţe economice, ştiinţe juri-
dice sau ştiinţe administrative. Perioada 
de depunere a dosarelor de concurs: 
05.10.2018- 
24.10.2018. Dosarul de concurs va 
cuprinde obligatoriu documentele menţi-
onate la art.49, alin.(1) din HG 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţi-
onarilor publici, republicată, cu modifică-
rile şi  completările ulterioare. 
Coordonate de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: Sediul primăriei 
Comunei Corneşti, str.Principală, nr.14, 
localitatea Corneşti, comuna Corneşti, 
judeţul Cluj, tel./fax: 0264.355.516/ 
0264.355.515, e-mail: primariacornesti@
yahoo.com. Detalii privind bibliografia 
de concurs sunt disponibile accesând 
www.primariacornesti.ro. Persoană de 
contact: secretar Băieş Marioara- Gher-
ghina, tel.0732.167.263.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Ocazie!!!, Vila la pret de apartament, 
centru Ceptura - Prahova, cinci camere, 
dependinte, 800 m.p. curte la pachet cu 
800 m.p. vie nobila, pret 79.000 euro 
negociabil. Merita vazuta! Telefon 
0744666612.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren intravilan în comuna 
Prejmer, 3690 mp. Privelişte frumoasă şi 

liniştită. Cu toate utilitățile. Detalii la tel. 
0741/949293.

DISPARIȚII  
l La Judecătoria Craiova s-a înregistrat 
dosarul nr.24068/215/2018 având ca 
obiect deschiderea procedurii de decla-
rare a morții numitului Ivănuş Ștefan 
Dumitru, CNP1691222163192, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Craiova, 
str. Mirceşti, nr.6, bloc O17, sc.1, et.4, 
ap.19, jud.Dolj. Invităm orice persoană 
să comunice datele pe care le cunoaşte în 
legătură cu cel dispărut la sora sa, Ștefan 
Carmen, tel. 0720.320.566.

CITAȚII  
l Numitul Moisa Stefan Marian este 
citat pentru data de 30.10.2018, ora 9.00, 
in calitate de parat, la Judecatoria Arad, 
sala 215, in dosar nr. 6906/55/2018, in 
proces cu reclamanta Nitu Greta Laura, 
avand ca obiect exercitarea autoritatii 
parintesti.

l Se citează în calitate de pârâtă numita 
Arsinte Dragan Marcinica, născută 
Bartasan, la Judecătoria Bistriţa, în 
dosar nr.3496/190/2018, cu termen de 
judecată la 12.11.2018, ora 8.30.

l Somaţie. Judecătoria Rupea dosar nr. 
1038/293/2018. În conformitate cu dispo-
ziţiile art. 130 din Decretul Lege 
115/1938 se emite somaţia prin care se 
aduce la cunoştinţă celor interesaţi că 
reclamanta Pălăşan Valeria, domiciliată 
în sat. Caţa, com. Caţa, nr. 157, jud.
Braşov a solicitat Judecătoriei Rupea să 
se constate că, împreună cu defunctul 
său soţ Pălăşan Toader Ioan, a dobândit 
prin uzucapiune, dreptul de proprietate 
asupra următoarelor imobile, astfel: - 
cota de 1/2 parte din imobilul înscris în 
CF nr. 100056 UAT Caţa (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF vechi 959 
Caţa) cu nr. top. 313 – grădină în supra-
faţă de 1328 mp şi nr.top. 314 – curţi 
construcţii în suprafaţă de 698 mp, 
proprietar tabular Pălăşan Teodor 
(identic Pălăşan Toader), decedat la data 
de 14.01.1943; - imobilul înscris în CF 
101856 UAT Caţa (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF vechi 128 
Caţa) cu nr. top. 341/2 – arabil în supra-
faţă de 342 mp , proprietari tabulari 
Paloşan Ignacz (identic Pălăşan Ignat 
decedat la data de 11.02.1937 şi soţia 
Pălăşan Maria, născut Cabaş (decedată 
la data de 15.11.1941); - imobilul înscris 
în CF 101858 UAT Caţa (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF vechi 590 
Caţa) cu nr. top 2187 – arabil de 3654 
mp, proprietar tabular Paloşan Ignatiu 
(identic Pălăşan Ignat, dedecat la data 
de 11.02.1937), în conformitate cu dispo-
ziţiile art. 28 alin. 1 din Decretul Lege nr. 
115/1938. Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Rupea în termen 
de o lună de la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii.

l*Publicare dispozitiv sentinţa civilă nr. 
538/2017 pronunţată în dosarul nr. 
2282/265/2015 al Judecătorie Năsăud. 
Admite în parte acţiunea civilă formu-
lată de reclamanţii Ivaşcu Artene şi 
Ivaşcu Ilişca în contradictoriu cu pârâţii: 
Căilean Varvara, Nistor Maria, Filipoi 

Paraschiva s.a precum şi pârâţii 
Sângeorzan Todora, Dănilă George, 
Dănilă Maria, Scripet Grigore, ... s.a – 
toţi cu domiciliul necunoscut, citaţi prin 
afişare la uşa instanţei, pe portalul 
instanţei şi prin publicitate într-un ziar 
naţional, şi reprezentaţi de curatorul 
desemnat în cauză Av. C.A, şi în conse-
cinţă: Respinge ca neîntemeiate petitele 
de uzucapiune (...) Dispune partajarea 
judecătorească a terenului (...), în confor-
mitate cu raportul de expertiză întocmit 
de expert B.L. Atribuie reclamanţilor I. 
A şi I.I lotul format din teren în supra-
faţă de 1844 mp cu top nou 474/1(...) 
Dispune înscrierea în CF a dreptului de 
proprietate pe numele reclamanţilor (...) 
în conformitate cu raportul de expertiză 
întocmit de expert B.L. Fără cheltuieli de 
judecată cu drept de apel în termen de 
30 de zile de la comunicare. Apelul se 
depune la Judecătoria Năsăud. Pronun-
ţată în şedinţă publică în data de 6 
aprilie 2017.

DIVERSE  
l Administrator judiciar C.I.I. Rusu 
Ciprian Marian cu sediul in Ploiesti, Str. 
Valeni, nr. 65, jud. Prahova, notifica 
deschiderea procedurii generale a insol-
ventei impotriva debitoarei SC Ultro 
Design SRL, dosar nr. 4053/105/2018, 
Tribunalul Prahova. Termen depunere 
creante: 15.11.2018, Termen tabel preli-
minar: 04.12.2018, Termen tabel defi-
nitiv: 28.12.2018, Adunarea creditorilor: 
07.12.2018. 

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in 
dosarul nr. 2426/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. sentinței 
nr. 581 din 19.09.2018 privind pe SC 
Alyleo Eries SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță 02.11.2018, 
întocmirea tabelului preliminar al crean-
țelor 22.11.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 17.12.2018, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 27.11.2018 
orele 12:00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
bl. 33S1, et.7, cab. 7B.

l Delgaz Grid S.A. anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Inlocuire conducte si bransa-
mente gaze naturale presiune redusa – 
strada Liceului, localitatea Alba Iulia”, 
propus a fi amplasat in Loc. Alba Iulia, 
jud. Alba. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Alba loc. 
Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba 
si la sediul titularului din Mun. Tirgu 
Mures, bulevardul Pandurilor, nr.42, etaj 
IV, jud. Mures, in zilele de luni - joi, intre 
orele 08 – 16,30 si vineri intre orele 8 - 14. 
Observatiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Alba.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 403/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform Sentintei nr. 627/26.09.2018 
privind pe SC Cube Ice SRL.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 

dosarul nr. 773/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 
643/26.09.2018 privind pe SC Tapi Mob 
Prod Invest SRL.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, în calitate de 
lichidator judiciar al Texima SRL 
desemnat prin Hotararea nr. 5334 din 
data de 02.10.2018, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti -  Secţia a VII -a Civilă,  
în dosar nr. 47835/3/2017, notificã 
deschiderea falimentului prin procedură 
simplificată prevazută de Legea nr. 
85/2014 împotriva Texima SRL, cu 
sediul social în Bucureşti Sectorul 1, 
Strada PARIS, Nr. 36, demisol, CUI 
12340847, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/9533/1999.  Persoanele 
fizice şi juridice care înregistrează un 
drept de creanţă împotriva Texima Srl 
vor formula declaraţie de creanţă care 
va fi inregistrată la grefa Tribunalul 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu 
referire la dosarul nr. 47835/3/2017, în 
urmatoarele condiţii: a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul creanţelor  
06.11.2018; b) termenul limita pentru 
verificarea creanţelor, intocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor 26.11.2018; c) 
termenul limita pentru definitivarea 
tabelului creanţelor la 21.12.2018; d) 
data primei şedinţe a adunarii generale a 
creditorilor 03.12.2018, ora 14.00; e) 
adunarea generală a asociaţilor  Texima 
Srl la data de 15.10.2018, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Se comunică pârâtului Chiriţă Sorinel 
Vasile Sentinţa civilă nr. 4640/2018 a 
Judecătoriei Piteşti, Secţia Civilă, în 
Dosarul nr. 10242/280/2017: «Admite 
acţiunea formulată de reclamanta 
Chiriţă Nicoleta, domiciliată în oraşul 
Mioveni, str. Fraţii Goleşti, bl. T6, sc. C, 
et. 1, ap. 4, jud. Argeş, în contradictoriu 
cu pârâtul Chiriţă Sorinel Vasile, domici-
liat în mun. Câmpulung, cartier 
Rotunda, str. General Simionescu, bl. 4, 
sc. C, parter, ap. 4, jud. Argeş. Dispune 
desfacerea căsătoriei dintre soţi înche-
iată la data de 25.04.2009 sub nr. 36 şi 
trecută în Registrul Stării civile de la 
Primăria Câmpulung Argeş, din vina 
pârâtului. Dispune revenirea recla-
mantei la numele avut anterior căsăto-
riei, acela de Matei, după rămânerea 
definitivă a sentinţei de divorţ. Stabileşte 
domiciliul minorei Chiriţă Alexsia 
Iuliana, născută la data de 20.07.2009, la 
mamă. Încuviinţează executarea autori-
tăţii părinteşti asupra minorei Chiriţă 
Alexsia Iuliana de către mamă. Obligă 
pârâtul să plătească reclamantei suma 
de 1500 lei cheltuieli de judecată. Cu 
apel în 30 de zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la data 
de 21 Iunie 2018.

l UAT Comuna Ţepu anunţă publicul 
interesat asupra deciziei APM Galaţi de 
încadrare fără evaluare de mediu a 
planului „Amenajament Pastoral al 
pajiştilor din comuna Ţepu”, amplasat 
în com.Ţepu, jud.Galaţi. Motivele care 
au stat la baza luării acestei decizii au 
fost: -Planul nu propune proiecte prevă-
zute în Anexa nr.2 a HG nr.445/2009, 
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privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra 
mediului; -Suprafaţa amenajamentului 
este de 393,21ha repartizată pe 17 
trupuri de păşune. Planul vizează 
conservarea păşunilor şi îmbunătăţirea 
calităţii acestora prin aplicarea următoa-
relor tratamente: -curăţarea suprafeţelor 
de plante dăunătoare; -defrişare mără-
cini; -însămânţări de suprafaţă sau 
supraînsămânţări; -plantaţii forestiere de 
umbră; -în zona analizată prin plan nu 
au fost identificate riscuri pentru sănă-
tatea umană; -zona studiată în cadrul 
planului menţionat nu se suprapune cu 
ariile protejate de interes comunitar; -pe 
amplasamentul planului şi în imediata 
apropiere a acestuia nu există habitate 
naturale şi/sau specii sălbatice de interes 
comunitar ce pot fi afectate de imple-
mentarea planului; -planul nu afectează 
direct sau indirect zonele de hrănire/
reproducere/migraţie; -din analiza 
planului conform criteriilor pentru deter-
minarea efectelor semnificative poten-
ţiale prevăzute în Anexa I a HG 
nr.1.076/2004 s-a constatat că planul nu 
ridică probleme din punct de vedere al 
protecţiei mediului şi nu prezintă efecte 
probabile asupra zonei din vecinătatea 
amplasamentului studiat. Observaţiile 
publicului se vor primi  în scris la sediul 
APM Galaţi, str.Regiment 11 Siret, nr.2, 
în termen de 10 zile calendaristice de la 
data publicării anunţului.

l Comunicat de Presă conform art.125 
(2) din Regulamentul nr.5/2018 al ASF la 
Raportarea Semestrială la data de 
30.06.2018. Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Construcţii Hidrotehnice SA, 
cu sediul în Iaşi, str.Toma Cozma, nr.13, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului sub nr.J22/354/1991, având CUI: 
RO1957570, simbol CHIA; informează 
pe această cale toţi investitorii că docu-
mentele aferente raportării semestriale la 
data de 30.06.2018, întocmite conform 
standardelor contabile aplicabile şi 
conform art.223B din Regulamentul 
ASF nr.5/2018, sunt disponibile pe 
pagina de internet a societăţii, la adresa: 
www.conhidro.ro/investitori începând cu 
data de 28.09.2018. Totodată, ele pot fi 
consultate şi/sau procurate de la sediul 
societăţii, în fiecare zi lucrătoare, de luni 
până vineri, între orele 10.00 şi 16.00, sau 
pot fi solicitate prin e-mail la adresa: 
office@conhidro.ro. Acest comunicat va 
fi transmis concomitent şi către ASF şi 
BVB. Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie, Mihai Lupu. Secretar, 
Alexandru Fetcu.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 
8588/55/2018, cu termen de judecata la 
data de 7 noiembrie 2018, avand ca 
obiect cererea reclamantei Mos Lucretia, 
cu domiciliul in sat Fiscut, com. Sagu nr. 
165, jud. Arad pentru: constatarea 
dobandirii de catre aceasta a dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, asupra 
cotei de 16/32 din imobilul situate in 
Fiscut nr. 165, jud. Arad, inscris in CF 
304353 sagu (CF vechi 142 Fiscut), nr. 
top 293-294: C1, proprietatea tabulara a 
numitului Trifan Demeter (una si aceeasi 
perosana cu Dimitrie Trifan), decedata 

la data de 07.12.1945. Persoanele intere-
sate pot face opozitie la numarul de 
dosar indicat mai sus in termen de o luna 
de la data publicarii prezentei somatii.

l România. Judecătoria Făgăraş. 
Judeţul Braşov. Dosar nr.2300/226/2018 
din 19.09.2018. Somaţie. Se aduce la 
cunoştinţa celor interesaţi că petenţii 
Şerban Gheorghe şi Şerban Viorica, cu 
domiciliul în Gura Văii, nr.205, jud.
Braşov, au introdus la Judecătoria 
Făgăraş acţiune prin care solicită să se 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului situat în Gura Văii, nr.205, 
jud.Braşov, identic cu cel înscris în CF 
nr.100414 Recea (nr.CF vechi 1122 Gura 
Văii) nr.top.147, cu îndeplinirea condiţi-
ilor prevăzute de dispoziţiile art.130 din 
Decretul Lege nr.115/1938. Persoanele 
interesate pot să facă opoziţie la Judecă-
toria Făgăraş în termen de o lună de la 
data afişării şi publicării prezentei 
somaţii. Somaţia face parte integrantă 
din încheierea pronunţată de Judecă-
toria Făgăraş la data de 19 septembrie 
2018. Prezenta se comunică spre afişare 
Primăriei com.Recea şi la Judecătoria 
Făgăraş.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Societatea Faberrom SA, 
prin Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie convoacă, în baza Legii 31/1990, 
sedinţa Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor în data de 06.11.2018, ora 
15.00 la sediul din Bucureşti, Bd. Iuliu 
Maniu nr. 7, Sector 6, clădirea Corp N. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor. 1. Punerea în discuţie 
privind distribuirea de dividende brute 
nerepartizate aferente anului 2017; 2. 
Diverse. În cazul în care la data de 
06.11.2018, ora 15:00 nu se întrunesc 
condiţiile de cvorum necesare, se fixează 
cea de-a doua Adunare Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii pentru 
data de 07.11.2018, ora 15:00, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, DanielaSc-
hoppmeyer.

l Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii COMET S.A. 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor COMET S.A., cu sediul în 
Voluntari, str. Bârsei nr.2, jud. depozit 27, 
complex industrial/ comercial Ilfov, 
J23/802/2010; CUI RO 1350870, în data 
de 05.11.2018, orele 12.00, la adresa 
aleasă din Bucureşti, şos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6, pentru toţi acţio-
narii societăţii, cu următoarea ordine de 
zi: •Prelungirea mandatului administra-
torului Giza Elena cu încă 4 ani. Partici-
parea se face personal sau pe bază de 
procură, care poate fi obţinută de la 
adresa din Bucureşti, şos. Orhideelor 
nr.12 B, et. 5, sector 6. Dacă nu se întru-
neşte condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor se va întruni la aceeaşi adresă, 
aceaşi oră, în data de 06.11.2018. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0723.152.632, sau la sediul socie-
tăţii.

l Convocare: Consiliul de Administraţie 
al S.C. ”GIRUETA” S.A., persoană 

juridică română, având CIF 477558, 
atribut fiscal RO şi număr de ordine la 
Registrul Comerţului J23/1589/2004, cu 
sediul în comuna Jilava, Şos. Giurgiului 
nr.3-5, judeţul Ilfov, în temeiul prevede-
rilor Actului Constitutiv al societăţii şi a 
prevederilor art.117 din Legea 31/1990 
republicată, Convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor societăţii 
pentru data de 07.11.2018, ora 12,00. 
Şedinţa Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor vor avea loc la sediul socie-
tăţii din comuna Jilava, Şos. Giurgiului 
nr. 3-5, judeţul Ilfov. La Adunarea Gene-
rală Ordinară sunt invitaţi să participe 
toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Regis-
trului Acţionarilor şi Registrului de 
Acţiuni la data de 26.10.2018. Pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare, sunt 
înscrise următoarele probleme: 1. Ratifi-
carea şi însuşirea de către Societate a 
tututor modificărilor aduse contractului 
de credit MIH2-2012-1043182 din data 
de 14.12.2012 încheiat cu UniCredit 
Bank S.A., în cadrul căruia Societatea 
are calitate de împrumutat solidar 
alături de ceilalţi împrumutaţi: 
COMNORD S.A. (J40/493/1991, CUI 
1590368) şi  PROCEMA –Institut de 
Cercetare, Proiectare şi Producţie Expe-
rimentală în domeniul Construcţiilor şi 
al Materialelor de Construcţii S.A. 
(J40/171/1991, CUI 1556536), prin 
semnătura reprezentaţilor societăţii 
menţionaţi la punctul 2, inclusiv modifi-
cările privind: (i) cooptarea noului 
împrumutat solidar, alături de ceilalţi 
împrumutaţi, respectiv a PROCEMA 
RWP SA (J40/7865/2018,  CUI 
39442253) în cadrul Contractul de credit 
MIH2-2012-1043182 din data de 
14.12.2012, cu menţinerea garanţiilor 
constituite deja de Societate pentru 
garantarea, în solidar cu ceilalţi împru-
mutaţi, a facilităţii umbrela acordate de 
UniCredit Bank S.A. menţionaţi, indife-
rent de prelungirile şi alte modificări 
ulterioare, şi (ii) Prelungirea contractului 
de credit MIH2-2012-1043182 din data 
de 14.12.2012 încheiat cu UniCredit 
Bank S.A. până la data de 26.02.2022 
(scadenta şi perioada de utilizare). 2. 
Ratificarea şi însuşirea de către Societate 
a tuturor actelor şi faptelor îndeplinite şi 
ce vor fi îndeplinite de dl. Jovicic Milos, 
cetăţean sârb, identificat cu permis de 
şedere seria RO 0432104 eliberat la data 
de 17.10.2016 de către autorităţile 
române, cu reşedinţa în România, str. 
Vasile Lascăr nr.14, ap.3, sector 2, Bucu-
reşti, având CNP 7821112400012, în 
calitate de Director General al Societăţii, 
respectiv de dl. Cirjan Bogdan- Mircea, 
cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, 
str. Delineşti nr.2, bl. A5, sc.C, et.1, ap.35, 
sector 6, legitimat cu C.I. seria DP nr. 
129196 eliberată la data de 13.05.2008 de 
către INEP, avand CNP 1710506343251, 
în calitate de Administrator al Societăţii, 
până la data ţinerii AGOA cu privire la 
aducerea la îndeplinire a celor mai sus 
menţionate precum şi împuternicirea 
pentru viitor a dlui. Jovicic Milos, 
respectiv a dlui. Cirjan Bogdan- Mircea, 
cu drept de semnătură individuală, 
pentru ca oricare din ei, să ducă la înde-
plinire cele decise în cadrul AGOA, 
acestea incluzând, nelimitativ: (i) repre-
zentarea cu puteri depline a Societăţii 
faţă de UniCredit Bank S.A. sau a 
oricărei alte persoane sau entităţi, (ii) 

negocierea şi agreerea, cu puteri depline 
şi după cum va considera că este în inte-
resul Societăţii, a termenilor şi condiţiilor 
de prelungire a contractului de credit 
mai sus menţionat şi a oricăror garanţii 
ale acestuia, inclusiv toate modificările ce 
vor fi aduse contractelor de credit şi/sau 
contractelor de garanţie/ garanţiilor cu 
ocazia prelungirii (incluzând cu privire la 
modificări aduse Condiţiilor Generale de 
Creditare, modificări de dobândă, comi-
sioane, obligaţii contractuale, cazuri de 
culpă, denuntare unilaterală, tipul credi-

tului, scopul creditului, condiţiile de 
utilizare, alte clauze), toate modficările 
documentaţiei de finanţare şi garantare a 
creditelor mai sus menţionate acceptate 
de dl. Jovicic Milos, respectiv de dl. 
Cirjan Bogdan- Mircea, prin semnarea 
amendamentelor la documentaţia de 
creditare/ garantare fiind însuşite şi obli-
gatorii pentru Societate şi (iii) semnarea 
tuturor documentelor încheiate în legă-
tură cu cele mai sus ratificate şi/sau 
necesare sau pe care le va considera 
necesare în legătură cu ducerea la înde-
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plinire a hotărârii şi a mandatului 
acordat de AGOA, inclusiv actele adiţio-
nale ale contractelor de credit, contracte 
de garanţie şi/sau acte adiţionale la 
contracte de garanţie/ garanţii existente şi 
orice alte documente de finanţare, deci-
ziile şi semnătura acestora fiind opozabilă 
societăţii, fără a mai fi necesară o nouă 
hotărâre a adunării generale a acţiona-
rilor sau a consiliului de administraţie 
pentru acestea. În situaţia în care actele şi 
faptele supuse ratificării AGOA vizând 
punctele 1 şi 2 nu vor fi îndeplinite până 
la data ţinerii acesteia, ordinea de zi a 
AGOA va viza aprobarea aceloraşi acte şi 
fapte menţionate la punctele 1 şi 2; În 
situaţia în care Adunarea Generală nu va 
putea delibera şi vota în mod valabil o a 
doua Adunare Generală Ordinară este 
convocată pentru ziua de 08.11.2018, la 
ora 12.00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. După publicarea convocării, 
acţionarii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunărilor 
generale, în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocării, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală; şi b) 
de a prezenta proiecte de hotărâre, in 
termen de 15 zile de la data publicarii 
convocarii, pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale. Aceste drepturi pot fi 
exercitate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). Se precizează că acţionarii ce 
vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări 
să participe la Adunarea Generală vor 
putea mandata, în conformitate cu art. 
125 din Legea 31/1990 republicată, prin-
tr-o procură specială o terţă persoană 
care să participe şi să voteze în numele lor 
şi pentru ei, în Adunarea Generală, în 
condiţiile legii. Procurile speciale pot fi 
ridicate de la sediul societăţii începând cu 
data convocării şi vor fi depuse spre înre-
gistrare la secretariatul adunării până cel 

târziu la data de 05.11.2018. Procurile 
speciale vor putea fi transmise spre înre-
gistrare şi pe fax sau email în format pdf., 
reprezentantul acţionarului fiind obligat 
ca la data adunării generale să aibă 
asupra sa procura în original. Documen-
tele privind problemele incluse în ordinea 
de zi a Adunării Generale pot fi consul-
tate la sediul societăţii, începând cu data 
convocării. Documentele aferente şedin-
ţelor, inclusiv propunerile de hotărâre şi 
procurile speciale pot fi obţinute de la 
dna. Tapai Mihaela– tel. 021/4501761. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie 
al S.C. GIRUETA S.A., Milos Jovicic.  
l Convocator pentru Adunarea Gene-
rală a Asociaţia Cluburilor Lions District 
124 România. Subscrisa „Asociaţia 
Cluburilor Lions District 124 România”, 
cu sediul în Câmpulung Muscel, str.
Fundătura Gruiului, nr.2, Jud.Argeş, 
având CIF 9791600, legal reprezentată 
prin Guvernator, dl. Radu Vasile Cristea, 
în virtutea drepturilor conferite de lege şi 
a prevederilor art.10 Secţiunea 4 din 
Statutul „Asociaţia Cluburilor Lions 
District 124 România”, cât şi a Hotărârii 
nr.1/29.09.2018 a Cabinetului de District, 
cât şi a dispoziţiilor O.G.nr.26/2000 
privind asociaţiile şi fundaţiile, vă 
convoacă pentru data de 10.11.2018, ora 
10.00, la Hotel DoubleTree by Hilton 
Oradea, str.Aleea Ştrandului, nr.9, 
Oradea, 410051, unde va avea loc 
Adunarea Generală a Asociaţiei. În cazul 
neîndeplinirii condiţiilor legale de validi-
tate stabilite de Statut, Adunarea Gene-
rală va fi reprogramată în data de 
11.11.2018, ora 10.00, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. Ordine de zi: 1.
Având în vedere prevederile Art.XII 
Secţiunea 2 -Modificare automată -din 
Statut, se impune modificarea art.VI din 
Statutul Asociaţiei, cât şi Art.I; Art.II 
-Secţiunea 1; Art.III -Secţiunea 1 a) 
subpunctele 1 şi 2 şi Secţiunea 2 
subpunctul m); Secţiunea 4  punctul 1; 
Secţiunea 5 subpunctele d), e), g) şi l); 
Secţiunea 6 subpunctele c), d), e) şi n) ; 
Secţiunea 9 subpunctele a), b), c), d), e), 

f), g) şi h); Secţiunea 10 subpunctele a), 
b), c), d), e), f), g), h), i),  j) şi k); Sectiunea 
11 Subpunctele a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j) şi k); Secţiunea 12 subpunctele a), b), 
c), d), e), f), g) şi h); Art.IV; Art VI secţi-
unea 2, 3, 6 şi 7; Regula 4 din Anexa A 
din Regulamentul de Ordine Interioară a 
Asociaţiei Cluburilor Lions District 124 
România în sensul actualizării lui cu 
prevederile Asociaţiei Internaționale 
Lions. 2.Aprobareamodificărilor în Statut 
şi a noului Regulament de Ordine Interi-
oară; 3.Aprobarea Cererilor de Adeziune 
a unor noi membri pentru a face parte 
din Asociaţie; 4.Aprobarea delegării şi a 
mandatării persoanei şi/sau persoanelor 
fizice pentru a semna în numele şi pentru 
Asociaţie şi a face toate demersurile nece-
sare înregistrării tuturor modificărilor 
intervenite; 5.Diverse. Asociaţia Clubu-
rilor Lions District 124 România, Guver-
nator, Radu Vasile Cristea.

LICITAȚII  
l Clarex Impex SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică stoc marfa 
materiale de constructii, sanitare (98 
repere), vanzare aprobata de Adunarea 
creditorilor din data de 28.03.2018. Cel 
mai mare pret oferit la data prezentului 
anunt este 1.361,52 lei fara TVA, pasul de 
supraofertare este de 200,00 lei. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 100,00 lei TVA 
inclus de la sediul lichidatorului şi vor 
depune oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 200,00 lei pana la data de 
08.10.2018. Negocierea si incheierea 
actului de adjudecare se va face la data 
de 09.10.2018 ora 13/00 la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244 
519800.
 
l Clarex Impex SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică stoc marfa 
materiale de constructii, sanitare (400 
repere), vanzare aprobata de Adunarea 
creditorilor din data de 28.03.2018. Cel 
mai mare pret oferit la data prezentului 
anunt este 2.349,06 lei fara TVA, pasul de 
supraofertare este de 250,00 lei. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 100,00 lei TVA 
inclus de la sediul lichidatorului şi vor 
depune oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 250,00 lei pana la data de 
08.10.2018. Negocierea si incheierea 
actului de adjudecare se va face la data 
de 09.10.2018 ora 14/30 la sediul lichida-

torului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244 
519800.

l Par Rom SRL-in faliment prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică incepand cu 
data de 10.10.2018, ora 14.30 teren extra-
vilan-4.350 mp situat in Costinesti, 
parcela A314/18/2/2, nr. Cadastral 395, 
CF 830, jud. Constanta = 71.775 lei si 
teren extravilan - 17.920 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/19/1, nr. Cadas-
tral 1024, CF 11260, jud. Constanta = 
275.550 lei. Preturile reprezinta valoarea 
de evaluare redusa cu 25% si nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
16.10.2018, 22.10.2018, 26.10.2018 si 
31.10.2018 la aceleasi ore la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redus cu 50% de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, geamuri 
oglinzi, aripi, capace oglinzi, suporturi, 
bari, grile, capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, faruri, 
carenaje, capete bara, filtre). Preturile nu 
contin TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 11.10.2018, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 18.10.2018 respectiv 25.10.2018 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
 
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redusa cu 25% de 
1.861.500,00 lei C1-service auto Sc-1082 
mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala 
mecanica Sc-490 mp situate in comuna 
Bucov, sat Bucov, nr. 1271, jud. Prahova. 
Terenul pe care se af la amplasate 
constructiile nu face obiectul vanzarii 
fiind concesionat de la Primaria Bucov, 
jud. Prahova. Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra caietul 

de prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
12.10.2018, ora 14/00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 19.10.2018, 
respectiv 01.11.2018 si 08.11.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
 
l Cash Control Management SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile 13 repere ( generator abur, 
masini de cusut Coverstich, Jack Shirley, 
Brother, statie Gemini Cad, compresor, 
mobilier) la preţul de evaluare redus cu 
50%. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 11.10.2018, ora 15:00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 18.10.2018 si 25.10.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.
 
l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
imobile la valoarea de lichidare redusa cu 
25%(cladire complex) Plopeni, str. Repu-
blicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu admi-
nistrativ, suprafata utila 319 mp, data 
construirii 1969 = 343.844,25 lei fara 
TVA, (constructii industriale) Plopeni 
Sat, comuna Dumbravesti, punct gara, 
jud. Prahova - cladire magazie(baraca 
metalica), baraca metalica, bazar, sopron, 
cabina wc, baraca si platforma betonata, 
suprafata utila 604,67 mp, data constru-
irii 1980 amenajata partial in 2012 = 
114.418,50 lei fara TVA. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 12.10.2018, ora 
13/30 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
19.10.2018, 26.10.2018, 02.11.2018 si 
09.11.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
 
l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la valoarea 
de lichidare redusa cu 25% (43.545 lei 
fara TVA) bun imobil (teren intravilan) in 
suprafata de 792,09 mp situat in Tuzla, 
str. Morii (str. Meduzei), nr. 5 A, jud. 
Constanta. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 12.10.2018, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 19.10.2018, 26.10.2018, 
02.11.2018 si 09.11.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Debitorul Marisia Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator judi-
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ciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare: 1.Autoutilitara Volkswagen, 
tip/varianta Transporter, nr. înmatricu-
lare BZ 08 PDG, an fabricație 2004, preț 
pornire licitație -2.550,00 Euro exclusiv 
TVA; -Prețul Regulamentului de licitație 
pentru autoturisme și mijloacele fixe este 
de 500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru autoutilitară 
aparținând Marisia Construct SRL 
reprezintă 75% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO19 BREL 0002 
0018 2230 0100 deschis la Libra Internet 
Bank -Suc. Ploiești până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietului de sarcini și Regula-
mentului de licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru autove-
hicul, prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 15.10.2018, ora 10:00, 
iar dacă bunul nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitații vor 
fi în data de 22.10.2018; 29.10.2018; 
05.11.2018;12.11.2018, ora 11.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Județ Prahova. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată în 
RFO II sub nr. 0649, având CUI: 
31215824, prin asociat coord. ec. 
Popescu Emil, in calitate de adminis-
trator judiciar al debitoarei SC Menca-
noenergetica SA - in reorganizare 
judiciara, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul in Gura Vaii, str. 
Timisoarei, nr. 22, jud. Mehedinti, CUI 
RO1605469, J25/348/1991, conform 
Sentintei nr. 43/30.05.2018 pronuntata de 
Tribunalul Mehedinti in dosarul 
nr.7395/101/2015, anunta vanzarea prin 
negociere directa urmata de supraoferta, 
in conditiile prevazute de art. 156 alin (3) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolventei si de insol-
venta si de Regulamentul de vanzare nr. 
524/19.09.2018 aprobat de Adunarea 
creditorilor din data de 28.09.2018, a 
bunului imobil  Activ Functional format 
din Teren fără constructii SL=20.509,89 
mp, Constructii (C30 - hala mecanica 
grea P+1E, Scd=4125,43 mp - nr. cadas-
tral 52844-C1, C39- hala mecanica 
usoara P+2E, Scd=2815,86 mp - nr. 
cadastral 52841-C1, C24 - hala sablare 
vopsire Sc=1680 mp, nr. cadastral 52840-
C1, C20 - pavilion administrativ P+2E, 
Scd=672,85 mp, nr. cadastral 52842-C1, 
C9 - microcantina, Sc=178 mp, nr. 
cadastral 52839 -C1, C8 - corp TS labo-
ratoare P+2E, Scd=1366,38 mp, nr. 
cadastral 52845-C1, C7-Hala constructii 
metalice, Sc=2582 mp, nr. cadastral 
1377/7, C25-statie trafo 6kv, Sc=457 mp, 
nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C25, 

C23-castel apa, Sc=18 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C23, C22-atelier instalatori, 
Sc = 162 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C23, C21-stocator oxigen, Sc=10 mp 
(demolat) nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C21, 
C12/2-magazie centrala, Sc =492 mp, nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C12/2, C27-statie 
compresoare, Sc=116 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C27, C28-depozit de table si 
agregate, Sc =41 mp (demolat) nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, 
statie epurare SBR 16000 L)  Instalatii 
tehnice ( Cap frezat FLN, Cazan basic, 
presa pit abcant, instalatii sudare, aere 
conditionate, instalarii incalzire, masini 
debitat, strunguri, masini de gaurit, 
compresoare,prese hidraulice, masini de 
frezat, poduri rulante, celule electrice, 
transformatoare, calculatoare, etc.), 
Utilaje  (conform Raportului de 
evaluare), Mijloace de transport 
(conform Raportului de evaluare) (Auto-
turisme Daewoo Cielo, Nubira, Auto-
trator Roman, etc.), Mobilier, Aparatura, 
Birotica (conform Raportului de 
evaluare), Sisteme protectie (conform 
Raportului de evaluare), Instalatie elec-
trica subterana de forta 6Kv - 2 cabluri 
cu o lungime de 1340 ml (Raport de 
evaluare nr. 50/05.04.2018 intocmit de 
expert evaluator Cojocaru Marian si 
aprobat prin hotararea comitetului credi-
torilor nr. 227/20.04.2018) af lat in 
garantia creditorilor BCR SA, DGRFP 
Craiova A.J.F.P. Mehedinti, SC Elec-
troargeș SA, SC Energomontaj SA. 
Bunul imobil descris anterior se vinde 
liber de sarcini conform art. 91 din Legea 
85/2014. Pretul ofertat pentru bunul 
imobil descris anterior este de 1.600.000 
Euro exclusiv TVA. Pasul de supraofer-
tare va fi în cuantum de 160.000 euro 
exclusiv TVA, prețul total oferit cu titlu 
de supraofertă fiind 1.760.000 euro 
exclusiv TVA ( 1.600.000 Euro exclusiv 
TVA + 10 %), crescând în mod succesiv 
pentru fiecare supraoferta cu 10 % din 
prețul cel mai mare oferit în condițiile 
din regulamentul de vanzare (cu pași de 
supraofertare de 10 %). Titlul executoriu 
in baza caruia administratorul judiciar 
procedeaza la vanzarea bunului imobil 
descris anterior il reprezinta Sentinta nr. 
43/30.05.2018 pronuntata de Tribunalul 
Mehedinti in dosarul nr. 7395/101/2015 
prin care a fost confirmat planul de 
reorganizare propus de debitoarea SC 
Mecanoenergetica SA. Supraofertele se 
vor depune in plicuri sigilate la biroul 
administratorului judiciar situat in Dr. 
Tr.Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, cu scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire sau direct cu 
primirea numarului de inregistrare al 
supraofertei, cel mai tarziu pana la data 
de 16.11.2018, fiind insotite in mod obli-
gatoriu de dovada achitarii in contul 
unic de insolventa a garantiei de partici-
pare in valoare de 10% din pretul oferit 
de supraofertant. Participarea la sedinta 
de supraofertare este conditionata de 
achizitionarea caietului de sarcini in 
suma de 1000 lei, depunerea garantiei de 
participare in valoare de 10% din pretul 
oferit de supraofertant in contul unic de 
insolventa al SC Mecanoenergetica SA 
nr. RO66RNCB0179034575100001 
deschis la BCR Dr. Tr. Severin si a 
actelor de identificare ale ofertantului si 
ale reprezentantului acestuia pana la 
termenul limita de depunere a ofertelor. 

Sedinta de supraofertare va avea loc la 
data de 19.11.2018, ora 12:00, la sediul 
administratorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, in prezenta tuturor ofertan-
tilor, ocazie cu care acestia fie isi mentin 
oferta pentru bunul imobil oferit spre 
vanzare, fie supraoferteaza. Invitam pe 
toti cei care vor sa se prezinte la sedinta 
de supraofertare la termenul de vanzare 
stabilit, la locul si ora fixate in acest scop 
si pana la acel termen sa depuna oferte 
de cumparare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte administratorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vanzare in 
termen, sub sanctiunea prevazuta de 
lege. Informatii suplimentare la sediul 
administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti sau la tel. 0252.354.399, 
0742.592.183, 0756482038. Consultant 
Insolvenţă SPRL reprezentat prin practi-
cian coordonator ec. Emil Popescu.

l Subscrisa RIM TRUST IPURL, între-
prindere profesională unipersonală cu 
răspundere limitată înscrisă în Tabloul 

Uniunii Naționale a Practicienilor în 
Insolvenţă sub nr. RFO II-0766, CIF: 
RO33393526, cu sediul profesional în 
București, Sector 1, str. D.I. Mendeleev, 
nr. 17, et. 1, ap. 6, reprezentată legal prin 
practician în insolvență Claudiu Paras-
chiv, înscris în Tabloul practicienilor în 
insolvență sub nr. 1C 4185, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului socie-
tatea Atvrom Sport Extrem SRL- în 
faliment, conform Încheierii din data de 
26.05.2016 pronunțată de Tribunalul 
București -Secția a VII-a în dosarul 
nr.18008/3/2016, în baza Hotărârii 
A d u n ă r i i  C r e d i t o r i l o r  n r. 
1437/21.09.2018 și a raportului de 
evaluare depus la dosarul cauzei, 
aducem la cunoștință generală organi-
zarea ședințelor de licitație publică 
pentru vânzarea următoarelor bunuri 
mobile proprietatea debitoarei: Lot I 
-Obiecte de inventar -buc./set: ștampilă- 
buc. 5, casă de marcat- 3, televizor LED 
Samsung- 1, calculator 2014- 5, laptop- 
2, kit sistem supraveghere SSV- 1, sistem 
supraveghere video- 2, plită gaz 
PIM640AS- 1, cuptor electric FIMS551- 
1, hotă telescopică- 1, frigider- 1, fax 

Panasonic- 1, mobiler de grădină- 22, 
Aquatak- 1, trusă scule- 1, mașină de 
tuns gazon- 1, laptop Lenovo ideapad- 2, 
desktop HP PRO 3500 G2 MT- 2, LED 
22 Benq GL2250M Full HD DVI boxe- 
2, kit tastatură+mouse Microsoft 400- 
2buc., minisistem Sony GTKX1BT- 1,  
adaptor wireless- 3, mașină de spălat 
Samsung- 1, vitrină frigorifică- 1buc., 
HDD extern- 1, televizor LED Sony 
102cm Full HD +suport de perete- 2buc., 
uni scaun dir.US 12 negru- 2buc., laptop 
Lenovo B50-70 I3-4030U  500GB 4GB- 
1, desktop HP Pro 3500- 1, cuptor multi-
funcţional- 1, hotă 90 bej- 1, mașină de 
spălat vase- 1, lampă- 1, oglindă- 1, 
lustră- 3, ceainic la botnita- 1, ceașcă și 
farfurioară set- 1 set, farfurie supă- 12, 
farfurie aperitiv- 12, farfurie fel prin-
cipal- 12, platou- 3, bol salată- 2, zahar-
niţă- 1, set tacâmuri- 1, set boluri- 1, 
tavă- 1, set chei 8 buc.- 1, LED 
TVFHD109M- 1, suport TV23-47- 2, 
suport TV32-80- 1, brad artificial cu 
accesorii- 1, congelator- 1, anvelope iarnă 
Dunlop- 4, armchair Oxford- 2, aspirator 
Philips+saci- 1, oglindă- 1, roabă meta-
lică- 1, comodă- 1, noptieră- 2, ceas 

Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea de piata redusa cu 10%. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 10.10.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 16.10.2018, 22.10.2018, 26.10.2018 si 31.10.2018 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

nr. crt. Denumire bun mobil Unitate Cantitate Valoare de piata (lei)
1 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 1 994,5
2 MASINA DE CUSUT JK 786E-4-514 buc 1 639,9
3 MASINA JK-768B-DI-4-514 buc 1 1278,9
4 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 2 1989
5 MASINA JK buc 2 2142
6 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 688,5
7 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 918
8 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 2 2754
9 MASINI DE CUSUT Dt 802a buc 1 567,9
10 MASINA DE CURATAT ATE DOIT DT-F100S buc 6 5038,2
11	 MASINA	DE	CUSUT	dt	ft	100s	 buc	 4	 2404,8
12 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 917,1
13 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 7 3213
14 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 917,1
15 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 459
16 GENERATOR ABUR 2 POSTURI A202 buc 1 1345,5
17 COMPRESOR CU SURUB - KAESER buc 1 19677,6
18 REZERVOR DE AER VERTICAL 500L 11 BAR CU SUPAPA buc 1 1429,2
19 AUTOTURISM M1 VOLKSWAGEN buc 1 16344,9
20 AUTOUTILITARA MERCEDS BENZ buc 1 41364,9
21 MASINA DE SPALAT RUFE BOSCH  buc 1 762,3
22 USCATOR DE RUFE CU CONDENSATOR BOSCH buc 1 771,3
23 DISTRUGATOR FELLOWES99 buc 1 503,1
24 SEIF SIGMA buc 1 56,7
25 ASPIRATOR ASL7 buc 1 164,7
26 MASA DE CALCAT CU MANECAR buc 2 810
27 SIRUBA DL7200-BM1-16 LINIAR AUTOMAT buc 10 9711
28 COMBINA FRIGORIFICA 361L A+ 200CM buc 1 216
29 MASINA DE CUSUT 4 FIRE buc 4 3366
30 MASINA DE TAIAT MATERIAL CURRIS 8 buc 3 1201,5
31 UTILAJ CONFECTII TEXTILE PRESA LIPIT TEROMUC buc 1 992,7
32 IMPRIMANTA INKJET COLOR HP OFFICE JET PRO 8620 buc 1 203,4
33 SET CANAPEA buc 1 1155,6
34 MASUTA buc 1 236,7
35 MASUTA buc 1 89,1
36 IMPRIMANTA HP DESKJET INK ADV 2645 ALL IN ONE buc 1 67,5
  Total     125391,6
Valorile nu contin TVA.
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perete- 1, aspirator Samsung- 1, multi-
funcţional color- 1, combină frigorifică- 
1, mobilier Barock- 1, măsuţă cafea- 1, 
noptieră- 1, laptop Lenovo Ideapad 
G50-70 IV 59431732- 1, grup electrogen- 
1, scaun Luigi- 10, Led TV FDH109CM- 
1, Quatrro L50HD- 2, HTC Desire- 1, 
uşă glisantă- 1, diagonoză CF- 1, moto-
sapă- 1, aspersor- 1, şurubelniţă- 1, 
ciocan PBH- 1, polizor PWS- 1, 
trimmer- 1, casă valori- 1, birou- 2, HDD 
500GB- 1, suport- 1, masă- 1, polizor 
500- 1, bormaşină- 1, maşină de găurit- 
1; Lot II -imobilizări/buc./set sistem 
CCTV CF Deviz 2418/31.10.2014, 
sistem efracţie 03.11.2014, autoutilitară 
Iveco verde an 2000 30.07.2015, defect 
-în service, remorcă 05.06.2015, remorcă 
RDS 2414/07 16.06.2016, litere volume-
trice, panou publicitar- litere volume-
trice, laptop 04.05.2015, notebook Apple 
22.12.2015, side by side inox Samsung, 
mobilier, plită inducţie IRS 641, smartp-
hone Iphone 6S 04.12.2015, Led TV 
UHD 165cm, Led TV UHD 139cm, Led 
TV UHD 139cm, sofa Oxford, canapea 
Busset, pat Langoon, masă 240*100, pat 
Tillian, mobilier,  baie, Moilier 
Showroom, sistem media auto, Apple 
Iphone 7, Apple Iphone 7 06.04.2017; 
Lot III stoc mărfuri buc./set Ariete 
manşoane 01687-HRR- 1, Jean Kevlar 
BLK long 38’’- 1, adaptor 43294 pini- 3, 
jiclor pornire (GS1 35)- 2, adaptor 
metal- 1, jiclor principal carburator 
(MJ)- 2, aerisitor 2010509- 36, jiclor 
Relani (PJ)- 2, aerisitor 2210507- 11, 
jigler- 16, aerisitor etrier spate- 19, jigler 
principal- 5, alarmă mot- 1, JMT- 
m a n e t ă  f r â n ă -  6 ,  a m b i e l a j 
423054Y/924530/troliu/pornire- 6, joă 
cutie viteze- 5, amortizor faţă- 2, jojă 
ulei- 1, ansamblu amortizor spate- 3, jojă 
ulei UEE- 013001-00- 7, ansamblu bară 
direcţie- 2, Kenda- ATV K300 21X7-10 
- 2, ansamblu borne- 2, Kidney Belt 
3DF- 1, ansamblu cardan- 1, Kimpex 
Windshield Grizzly albastru- 1, 
ansamblu chiulasă 300CC- 4, kit accele-
raţie încălzită- 3, ansamblu claxon- 1, kit 
apărători ATV-715003460- 1, ansamblu 
far 450039- 3, kit bucşi basculă AK50-
1039- 1, ansamblu far Joker- 1, kit 
compresor- 1, ansamblu far+semnale- 1, 
kit cruce cardan- 2, ansamblu filtru aer- 
1, kit garnituri frână- 3, ansamblu furcă 
spate- 3, kit mâner şi acceleraţie încăl-
zită- 3, ansamblu ghidon- 3, kit pivot 
basculă KP42-1033- 2, ansamblu închi-
dere- 4, kit plastic- 1, ansamblu lanternă 
de poziţie- 4, kit reparaţie pene Kolpin- 
3, ansamblu manetă de schimb dreapta- 
1, kit reparaţie pompă cilindru 
ambreiaj- 1, ansamblu manetă de 
schimb stânga- 2, kit reparaţii- 1, 
ansamblu motor pornire- 8, kit rulmenţi 
şi garnituri roată WB 25-1496- 2, 
ansamblu stator- 1, kit şenile Grizzly 
700CC- 1, ansanblu pinion planetar- 8, 
kit simeringuri troliu Warn- 1, antidera-
pant scară- 5, kit Spreyer FS 2- 1, 
antigel- 4, kit şuruburi KITBSU93- 1, 
anvelopă- 9, kit troliu Can AM 400- 1, 
apărătoare- 31, kit upgrade cap de bară- 
1, arbore cotit- 25, Kyoto YTX20L- BS- 
1, arbore echilibraj- 2, lampă led Shark 
2 0 W - 1 4 0 L M -  8 ,  a r c 
21213/2211117/25539/ 3212312/
ambreiaj/ furcă/limitator/ retur/supapă- 
212, lanţ- 1, aripa faţă negru sidef- 2, 

lanţ 60034- 2, aripă faţă roşu Ferrari- 3, 
lanţ cu O’Ring 428 SROZ 134 zale- 1, 
aripă plastic- 1, lanţ distribuţie- 8, aripă 
plastic ATV-715002677- 1, lanţ KQ- 1, 
armură Gareth Buzzer Scorpion S- 14, 
lanţ pompă apă- 1, ax- 2, lanţ pompă 
ulei- 19, ax angrenaj pompă apă- 16, 
lanţuri zăpadă V-BAR 8”- 1, ax antre-
nare selector- 3, laterală spate 1st.- 1, ax 
culbutor admisie- 10, legătură tobă 
eşapament- 98, ax culbutor evacuare- 22, 
lentile ochelari Cross- 2, ax diferenţial 
faţă- 10, lichid de frână Dot 5.1/500ml- 
2, ax furci schimbător- 3, lichid de frână 
super Dot 4 355ML- 1, ax intrare cutie 
viteze- 5, lichid de răcire bidon 1L 
BEL-RAY- 3, ax pedală frână LNH 400- 
600- 1, limitator rulment- 6, ax pompă 
apă- 1, limitator viteză pt.LCD- 8, ax 
schimbător- 1, lulea bujie LB10F- 1, ax 
schimbător viteze- 2, luminator- 15, ax 
schimbător viteze 21459- 2, mâner- 5, ax 
sector condus- 3, mâner ATV- 
703500806- 1, ax secundar- 3, mâner 
cauciuc- 2, ax selector viteze- 3, mâner 
cauciuc ATV-709400493- 1, ax trans-
misie faţă- 5, mâner spate ZX6R- 1, ax 
transmisie grup spate- 1, maneta 
ATV-710000791- 1, ax transmisie spate- 
2, manetă frână- 7, ax transmisie 
UJE-062101-00- 3, manetă frână 
dreaptă- 2, axă cu camă- 12, manşoane 
protecţie cric- 4, axă spate LNH50- 1, 
manşon 791 negru/albastru- 1, bandou 
cauciuc- 1, manşon 791 negru/gri- 1, 
bară Led 10W 800 10-32V- 2, manşon 
964 negru/ gri- 1, bară Led 6*5W- 1, 
manşon admisie variator- 2, bară metal- 
6, manşon cuplare- 8, basculă dreaptă/
stângă- 9, manşon dreaptă- 1, baterie- 2, 
manşon filtru benzină- 10, baterie 
convenţională YB14L-A2- 1, mănuşi- 
55, baterie fără întreţinere BTZ7S-BS- 1,  
mască faţă- 9, bec Led- 3, melc pedală 
pornire stg.- 1, bec semnalizare- 1, 
membrană carburator 4T- 1, bec stop- 
18, membrană carburator 924744- 1, 
bieletă (dreaptă/stângă/direcţie)- 36, 
membrană pompă frână mână 2211102- 
48, Bike Wash Bike Wash Spray 946ml- 
1 ,  M o t o p r o -  f i l t r u  a e r 
HFA4603-FZ750/1000R- ‚88/TDM850- 
1, bikelift stander cu pedale SBG10 
roşu- 1, Motorex/Motul -uleiuri expirate- 
50, bilă de remorcare- 1, mufă carcasă 
filtru aer- 2, bilă indexare- 3, mufă 
carcasă filtru aer 25587- 1, bile- 4, mufă 
carcasă filtru aer 25588- 6, bloc lumini - 
2, MX- Glove Legion Glove Orange- 1, 
bloc lumini stângă- 1, MX- Google Main 
Hot Pink One Size- 1, blocator frână 
parcare- 14, MX- Guards Titan Sport 
Jacket Black M- 1, blocator incietor- 9, 
MX- Helmet VI Race Helmet Ece 
Orange L- 1, bluză indian raglan- 1, MX- 
Helmet VI Race Helmet Ece Pink M- 1, 
bobină de inducţie- 2, MX- Helmet VI 
Race Helmet Ece red L- 1, bobină de 
inducţie LNH 520-600EFI- 4, MX- 
Helmet WHIT3 Tarmac Helmet Ece 
Blue XL- 1, bobină inducţie- 2, NGFP 
Hawk BLK/GUN/WHT- M- 1, bocanci- 
1, NGJP Uno Satin BLK M- 11, bolt 
1 0 0 3 8 / 1 0 1 0 1 /  2 1 2 1 1 / 2 1 4 6 4 / 
2211113/2211116/ 22113/24327/ 
420233891- 221, NGK bujie BR8HS- 46, 
boots Gaerne Goodyear- 1, nitro X512- 
V satin/N XS- 1, Bordjoker/Linhai/
Super Moto- 4, oală- 1, BR10EG NGK, 
bujii Racing NGK- 3, oala ambreiaj 

924525- 1, braţ- 27, oală ambreiaj UJE- 
053100-00- 2, brâu- 2, oala arc- 9, brâu 
cu protecţie de plastic- 1, OF569 track 
negru- 4, brâu negru S- 1, oglindă cuv- 2, 
bucşă pt.bară/basculă/ braţ/capac/ 
coloană direcţie/ conductă/motor/radi-
ator- 447, oglindă dr 5190- 200300- 1, 
bujie BKR7EKC/CR6E/CR6E /CR7HS/
DPR7EA9/ngk- 39, oglindă dreaptă- 1, 
bulbar- 1, oglindă dreaptă CF X8- 1, 
bulbarr faţă- 5, oglindă kit- 2, buloane 
protecţie cadru TP011 negr- 1, oglindă 
stângă- 3, bumper faţă- 1, oglindă stg 
5190-200200- 1, burduf- 64, oglindă 
TGB R50X- 1, buşon- 7, oglinzi- 4, 
buşon golire grup faţă- 5, oil filter- 1, 
buşon radiator- 7, opritor cablu accele-
raţie- 2, buşon rezervor- 3, opritor cui 
închizător membrană carburator- 2, 
buşon rezervor UJA-17600-00- 4, opritor 
jiclor principal carbutor (ML)- 2, buşon 
scurgere ulei grup faţă- 1, Optimiser 
Oxford 900A- 3, buşon vas expansiune- 
9, oring- 576, buton- 1, ornament butuc- 
4, buton avarie- 30, ornament plastic lat.
stg- 2, buton avariE KQ- 3, pană- 44, 
buton pornire- 2, pană 35123- 1, Butoni 
Carena KQ- 2, pană ambielaj CF- 1, 
butuc- 26, pană UJE-160003-00- 3, 
C7HSA bujie standard NGK- 1, panoi 
interior- 4, cablu acceleraţie- 41, panou 
lateral dreapta- 3, cabluri frână/km/
diagnoza/şoc- 736, panou 2- 1, căciulă- 2, 
pantalon- 1, căciulă fleece- 1, pantalon 
city III negru L- 1, cagulă LS2- 3, 
pantalon city III negru XXXL- 1, cagulă 
Spark- 1, pantalon NP- 30 negru XXL- 
1, camă culbutor admisie- 5, pantalon 
Richa- 2, camă culbutor evacuare- 6, 
pantalon scurt copii- 2, cămaşă- 3, 
pantalon Spartan T14/negru 2XL- 1, 
cămaşă filtru aer- 37, pantalon Spartan 
T14/negru L- 1, cap bară 43167 PL 75E 
dr.- 1, pantalon Spartan 4/negru XL- 1, 
cap de bară exterior- 10, pantalon terra 
negru 3XL- 2, cap de bară interior- 10, 
pantalon Terra negru 4XL- 1, cap plane-
tară (spre grup)- 1,  pantaloni 
Element copii- 1, capac 21468- 3, panta-
loni Element copii PEK- 3, capac aprin-
dere ZX9R- 1, pantaloni Moto Textil 
Romica- 1, capac baterie- 133, pantaloni 
Nitro- 6, capac buzunar faţă 512422RD-  
1, pantaloni O’Neal PI0140328- 1, capac 
buzunar faţă dr.verde- 1, pantaloni 
Rebeca NP72 negru L- 1, capac buzunar 
faţă dr.albastru- 1, pantaloni Rebecca- 6, 
capac carcasă grup spate- 1, pantofi- 2, 
capac Carena albastru- 6, parbriz- 5, 
capac Carter motor dr.- 5, parbriz ATV- 
1, capac cilindru frână picior- 75, parbriz 
SSV- 715002909- 1, capac cupă faţă- 1, 
parbriz TGB- 1, capac cutie faţă- 6, 
parbriz Yamaha- 1, capac cutie trusă 
scule- 3, pârghie antrenare- 5, capac 
cutie viteze 4X4- 2, parking- 5, capac 
diferenţial faţă- 4, pedală frână- 3, 
capac diferenţial faţă 24701- 3, pelerina 
lungă GC04242- 3, capac faţă- 5, pene 
supapă- 3, capac fixare cu suport 
oglindă- 1, picior susţinere motor- 1, 
capac fuzetă spate- 12, pinion- 206, 
capac generator- 4, pipă bujie- 1, capac 
grup spate- 7, pipa combustibil- 1, capac 
injector- 2, piston- 1, capac jantă 2- 1, 
piston (set)- 2, capac lateral dreapta- 2, 
piston 50056A- 8, capac lateral stânga- 
2, piston 70mm/72.5mm- 1, capac metal- 
1, piston cilindru frână picior- 3, capac 
pivot braţ oscilant- 9, piston etrier frână 

faţă- 23, capac plastic ATV- 715002704- 
1, piston pompă frână mână- 91, capac 
plastic ATV- 715002787- 1, piuliţă- 484, 
capac pompă frână mână- 35, pivot- 36, 
capac protecţie contact- 8, placă CVT-1, 
capac radiator- 3, placă metal ATV- 
715001744- 1, capac radiator (albastru)- 
1, placă pivotare inferioară- 4, capac 
roată (nou)- 6, placă pivotare superi-
oară- 4, capac scăriţă dreapta- 1, placă 
plastic- 6, capac scăriţă stânga- filtru 
ulei- 1, placă plastic SSV- 715002903- 1, 
capac selector viteze- 3, placă presiune 
variator CF-Moto- 2, capac termostat- 2, 
plăcuţă etrier- 23, capac termostat 
UJE-022002-00- 1, plăcuţe de frână- 97, 
capac valvă albastru- 1, planetară- 12, 
capac valva negru- 4, plasă de bagaj 
38*38cm- 4, capac variator turaţie- 1, 
plasă de bagaj 38*38cm negru- 6, capac 
vas de expansiune- 2, plutitor carbu-
rator- 4, capac vas expansiune- 2, pompă 
apă/benzină/frână/ulei- 52, capac vas 
lichid frână- 6, port chei- 1, capat bară 
KQ- 1, portbagaj spate- 3, capat de bară- 
1, portbagaj spate CF-Moto- 2, capăt de 
bară CF-Moto- 2, prag dreapta- 4, capăt 
de bară CF-Moto 38- 1, prag stânga- 2, 
capăt de bară dr.- 2, prag stânga Suzuki 
KQ- 2, capăt de ghidon- 3, prelungire 
acceleraţie- 1, capăt mâner ghidon 
30119- 36, presă pivoţi- 9, carburator- 4,  
presetupa- 1, carburator (complet)- 1, 
presetupa pompă de apă- 1, carburator 
UJE-100000-00- 2, prezon- 8, carcase- 
256, prezon M8X42- 20, cardan spate- 1, 
prezon roataă LNH 600- 37, cardan 
spate 20701- 3, prindere- 2, carena 
bullbar faţă CFX5/X6- 1, prindere 
ghidon- 4, carenă far central- verde- 1, 
priză brichetă- 3, carene- 98, priză de 
brichetă- 5, Cargo Net Stretchable 
Deluxe- 5, proiector central- 38, carni-
tură capac ambreiaj- 2, proiector poziţie- 
17, cască- 14, protecţie ax transmisie 
grup spate- 10, cauciuc Kenda/sunf- 4, 
protecţie carenă faţă dreapta- 1, CDI- 4, 
protecţie carenă faţă stânga- 1, CDI 
aprindere electronică- 10, protecţie 
consolă- 1, CDI DL603-604- 1, protectie 
etrier spate- 73, CDI Honda- 1, protecţie 
far dreapta- 16, CDI UJA-153000-00- 1, 
protecţie far stânga- 8, cer plastic- 2, 
protecţie faţă- 1, CF apărătoare noroi 
dr.spate- 1, protecţie frontală stânga- 2, 
CF arc supapă- 4, protecţie furtun- 2, 
CF axa pompa apă- 2, protecţie ghidon- 
13, CF CDI 1- 1, protecţie inf.far faţă- 
14, CF Exhaust Pipe- 1, protecţie lanţ- 1, 
CF far dreapta- 1, protecţie laterală- 2, 
CF fuel level sensor- 1, protecţie 
suspensie spate dreapta- 2, CF garnitură 
CF- 1, protecţie termică scăriţă dreapta- 
1, CF injector- 1, protecţii ghidon 
Acerbis NG- 3, CF întinzător- 2, 
protecţie UFO PM01637- 1, CF kit 
parbriz- 2, pulover- 1, CF kit reparaţie 
injector- 1, Q830-314000- 1, CF screw- 8, 
rack pornire, CF senzor admisie- 1, 
racord pipă- 14, CF senzor temperatură 
aer- 1, radiator- 1, CF sondă lambda- 1, 
radiator flush- 1, CF stop- 1, radiator 
ulei- 3, CF suport semering- 4, rear 
brake pad- 2, chiloţi- 9, redresor baterie 
Shark CT-2000- 1, chingă SSV- 
280000606- 1, redresor Optimate 6- 1, 
chingă troliere- 1, reductor- 1, chit cui 
ponton- 1, regulator de încărcare-1, 
chiuloasă 4T- 5, releu- 48, cilindru 
50051A- 3, repartitor frână- 1, cilindru 

frână- 1, rezervor din pafs 250l- 1, cizme 
44- 24, roata dinţată cutie de viteze- 10, 
claxon- 2, roata dinţată cutie de viteze 
21208- 8, clemă 1811/22235/22236/ 
22913/32104/ ghidare/plastic- 96, roata 
dinţată cutie de viteze 21210- 9, colier 
20229- 65, roată lanţ transmisie- 5, 
coloană direcţie (628mm)- 1, roată 
zimţată- 3, comandă acceleraţie LH- 1, 
robinet benzină- 2, combinezon moto 
textil Romica- 3, rolă variator- 12, 
compartiment depozitare- 1, rolă vari-
ator 0180-051100- 8, complex far semna-
lizare stânga- 4, rolă variator turaţie 
(13.5g)- 24, complex furcă faţă- 7, role 
ghidaj- 3, condensator- 17, role variator- 
2, condensator anti-îngheţ- 12, rotor 
24002A- 3, conductă admisie aer- 1, 
rotor 35335E (Linhai M550)- 2, 
conductă benzină 1- 7, rotor Assy- 1, 
conductă benzină 2- 7, rotor magnetou- 
3, conductă benzină intrare- 8, rulment- 
339, conductă de evacuare apă- 11, SA 
LNH 500- 6, conductă de ulei externă- 5, 
sabot ambreiaj CF 500- 1, conductă 
etrier faţă- 1, saboţi frână roată- 1, 
conductă frână- 2, şaibă- 718, conductă 
frână dreaptă faţă- 1, şapcă indian 
original- 1, conducta frână faţă dr.
(distribuitor faţă etrier)- 10, satelit 
(central) diferenţial- 3, conductă frână 
faţă stg- 10, SBS plăcuţe frână 596HF- 
25, conductă frână faţă stg.(distribuitor 
faţă- etrier)- 17, scară dreaptă- 2, 
conductă frână faţă stg.(distribuitor 
spate- etrier)- 1, scară stânga- 3, 
conductă frână spate- 4, scară stânga 
20318A- 1, conductă robinet benzină- 6, 
scăriţă pilot- 1, contact- 2, schimbător 
electric 2X4/4X4- 1, contact cleaner 
spray 400ml- 1, scut ax dreapta- 4, 
contact cu cheie- 2, scut Cforce 450l- 3, 
contact cu cheie UJA-35010-00- 6, 
SCUT GRUP SPATE- 1, contact joker- 
1, scut motor central- 6, contactor viteze- 
2,scut motor posterior- 3, contragreutăţi 
variator turaţie- 2, scut protecţie 
Outlander Ricochet- 1, coroană diferen-
ţial- 3, segment de foc- 8, coroană grup 
spate- 7, segmenţi- 4, coş faţă ATV- 1, 
selector trepte/marşalier- 2, costum de 
ploaie L- 2, semering- 130, costum de 
ploaie XL- 1, semi-cagulă- 1, costum de 
ploaie XXL- 1, semnal dr.spate- 31, cot 
aerisire capac ambreiaj- 10, semnal 
Kawasaki- 1, cot pompă apă LH400- 1, 
semnal spate dreapta- 7, cotiere- 1, 
semnal spate dreapta Goon- 1, cover, 
valve adjust- 6, semnal spate dreapta 
YYSG05024007- 2, cruce cardan- 1, 
semnal STG spate- 19, cruce cardanică 
faţă- 15, semnalizare sonoră marşalier- 
13, cui închizător membrană carburator 
(JN)- 2, semnalizator- 1, cui principal 
CF- 1, semnalizator dr.faţă- 36, cui 
remorcare 50mm- 2, semnalizator dr.
faţă (aniversar)- 17, cuplă cardan faţă- 
1, semnalizator dreapta faţă- 5, cuplă 
EL+EPPA- 1, semnalizator faţă 
dreapta- 1, cuplaj 12- 3, semnalizator 
faţă dreapta 450084- 5, cuplaj 21619- 7, 
semnalizator faţă stânga- 1, cuplaj aeri-
sire- 5, semnalizator spate dreapta- 2, 
cuplaj ax transmisie grup spate- 3, 
semnalizator stg.faţă- 20, cuplaj cardan- 
8, senzor de temperatură/viteză/frână/
km/ulei- 81, cuplaj cardan faţă- 1, sepa-
rator- 19, cuplaj cardan spate- 3, set 
încuietori- 2, cuplaj demaror manual- 1, 
set oglinzi TGB- 1, cuplaj diferenţial 
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faţă- 19, set prelată RDS24 H1200- 1, 
cuplaj ieşire transmisie faţă- 3, set spătar 
şi scaun pt.KOL4438- 1, cuplaj ieşire 
transmisie spate- 3, sferă plastic schim-
bător viteze- 19, cuplaj starter manual- 
8, sferă schimbător viteză- 42, cuplaj 
ţeavă aerisire- 4, shaft- 7, cuplaj trans-
misie- 1, shift- 5, cuplaj viteze- 3, sigu-
ranţă- 455, curea ATV severe Duty 
Brute Force- 1, silicone Detailer&Protec-
tant spray 400ml- 2, curea de transmisie- 
4, simering- 145, curea de transmisie 
LH- 1, sirenă marşarier- 6, curea fixare 
baterie- 1, sistem pornire manual- 4, 
curea Linhai Joker- 3, snowmobile 
Bearcat 5000 XT LTD SS:4U-
F15SNW4FT111214- 1, curea trans-
misie GE506RB01- 1, şoc electric 
GA5089905- 2, cursor placă presiune 
variator- 8, sondă lambda- 2, cutie ATV 
verde- 1, şosete- 1, cutie mică scuter- 5, 
spătar- 3, cutie plastic- 1, spătar Linhai- 
1, cutie portbagaj- 2, splined dog- 12, 
cutie spate textil- 1, splint ax diferenţial- 
11, cutie viteze RH LCD- 4, splint roată 
spate- 6, cuzineţi Biela- 4, spray de 
curăţare frâne- 1, decantor ulei- 10, 
spray de lubrifiat lanţul Bel-Ray 175ml- 
1, despărţitor- rulment- 4, spray de 
lubrifiat lanţul super clean chain lube 
400ml- 2, Dief Gear Driven- 7, spray 
degresant Brake&Contact cleaner spray 
400ml- 1, diff gear- 6, spray degresant 
foam filter cleaner degreser 400ml- 1, 
disc ambreiaj- dublu exterior- 54, spray 
jet- 413711600- 2, disc ambreiaj- interior- 
56, spray lustruit- 3, disc ambreiaj  
- simplu exterior- 53, spray uns- 1, disc 
frână faţă- 1, sprijin arc ambreiaj- 3, disc 
frână spate- 2, stator- 2, disc frână 
zx6604- 1, stator generator- 2, dispozitiv 
de blocare supapă- 8, stator generator 
440994- 1, distanţier- 88, stator KQ- 1, 
distribuitor frână- 2, stator magnetou- 2, 
distribuitor frână 22230- 4, stator 
magnetou UJE-032000-00- 7, distribu-
itor frână 32107A- 8, steering- 10, dog 
gear- 14, steering 21905- 10, dop cauciuc 
ATV-709400449- 2, stop remorcă stemă- 
2, dop centrare- 20, stop spate- 2, dop 
centrare 8X14- 3, stop spate VIA50- 1, 
dop de scurgere- 1, ştuţ apă- 1, dop 
metal- 1, supapă arc scaun- 1, dop 
plastic- 1, supapa control gaze- 9, 
DR8EIX NGK bujie Iridium NGK- 3, 
supapă evacuare- 2, drive housing- 2, 
supapă suprapresiune ulei- 20, ecotaxă 
ulei- 15.8, supape Yamaha TDM- 2, 
electromotor- 1, super net black 
38cmx38cm- 4, electrozi nivel inox- 3, 
suport arc- 6, elice pompă apă- 1, suport 
ax ambreiaj ext- 3, emblemă „Suzuki” 
Carena far central- 1, suport bolt- 10, 
emgo manetă- 18, suport bord- 1, eşapa-
ment complet TGB R50X- 2, suport 
cablu- 3, etriere- 92, suport cauciuc- 10, 
F50T- 9- 1606100- 2, suport cric negru- 
2, faruri- 18, suport dr.pt.bucşă motor- 
32, filtre ulei/aer/combustibil- 62, suport 
dreapta bullbar- 20, fişă bujie PVC 7 
SW- 2, suport drujbă- 1, flanşă carbu-
rator- 1, suport inferior arc supapă- 37, 
flex 45 Flexfit Hat Black/white- 1, suport 
motor- 4, foaie spate- 1, suport oglindă 
dreapta 25525- 2, foaie spate (JTR-1213-
37)- 1, suport oglindă dreapta inferior- 8, 
foaie spate JTR 1870-44 44T- 1, suport 
oglindă stg- 1, foaie spate JTR701-40- 1, 
suport pedală frână picior- 5, foaie 
(pinion) spate Kawasaki ZX-R- 1, 
suport plastic ATV-705003521- 1, folie 

izolatoare- 10, suport plastic toc puşcă 
IV- 1, frână cu discuri 220mm- 5, suport 
prindere portbagaj- 20, front brake pad- 
2, suport radiator- 4, front trail box- 3, 
suport scară metal dreapta- 3, fuel pack- 
1, suport schimbător viteze- 1, fulie 
ambreiaj- 1, suport spatar Linhai- 1, 
fulie fixă ambreiaj- 52, suport stander- 1, 
fulie mobilă ambreiaj mare- 23, suport 
stanga bullbar- 20, fulie sfoară demaror 
manual KQ- 1, suport superior arc 
supapă- 37, fulie variator spate- 1, 
suport superior pompă frână- 18, furcă 
cuplare 2X4/2X4- 10, suport troliu 
dreapta- 10, furcă cuplare 2X4/2X4 
0180-315000- 2, suport troliu stânga- 10, 
furcă schimbător 2X4/4X4- 1, suport 
ventilator- 1, furcă schimbător dreapta- 
4, suport 22330- 10, furcă schimbător 
H/R- 5, suprafaţă de uzură 50’’ (127cm- 
1, furcă schimbător L- 4, suprafaţă de 
uzură 54” (137)- 2, furcă schimbător 
stânga- 2, şurub 10105- 1035, furcă 
schimbător viteze- 2, symtec încălzitor 
picior- 1, furtun- 271, TABLO SP- 1, 
fuzetă dreapta- 5, talpă plastic- 1, fuzetă 
stânga 9, tampon cauciuc- 4, fuzetă 
stânga faţă- 1, tampon motor stânga- 4, 
galerie admisie- 14, tampon SA 400CC- 
10, galerie admisie carburator- 2, 
tampon tobă eşapament- 25, galerie 
admisie Linhai 550 EFI- 2, tankbag 
vulcan S- 1, galerie de admisie- 2, ţeavă 
ax spate stânga- 11, garnituri- 235, 
terminal carburator- 2, gasket- 10, 
termocuplă- 13, gasket 24105- 5, termo-
cuplă radiator- 1, geacă- 11, tijă accele-
raţie- 1, geacă Akito- 1, tijă acceleraţie 
2*4- 4, geacă GC04308- 2,tijă acceleraţie 
4X4- 3, geacă polyester- 1, tijă acceleraţie 
4*4- 1, geantă laterală- 1, tijă etrier frână 
parcare 32173F- 16, geantă rezervor 
neagră- 1, tijă plastic- 2, generator 2T- 1, 
tijă schimbător 2X4/4X4- 1, ghid lanţ- 1, 
tijă schimbător viteze- 1, ghid lanţ de 
distribuţie- 3, tijă schimbător viteze 
21622- 3, ghidaj 21104- 19, tijă schim-
bător viteze 21623- 5, ghidaj capac 
ambreiaj- 10, tirant direcţie- 1, ghidaj 
selector- 1, tobă eşapament- 1, ghidaj 
supapă- 45, toc puşcă- 1, ghidon 7020-
100100- 1, Toplite Yuasa- YTX4L- 
BS=YT4L- BS=50410- 1, ghidon metal 
ATV- 709401240- 1, trening Akito- 1, 
Girls Dakota Jacket Black M- 1, tricou- 
4, Girls Dakota Lacket Black XL- 1, 
tricou alb- 1, Girls Geacă Dakota- 1, 
tricou alb Reverse print XL- 1, GMAC 
Scirocco BLK L- 2, tricou Dryarn- 2, 
GMAC Scirocco BLK XL- 1, tricou 
element copii- 2, gresor- 38, tricou first 
moto XL- 1, grup pinioane- 1, tricou LS 
logo negru XL- 1, Handguard Force 
Race- 1, tricou M07506- 2, Handguard 
REP267- 3, tricou MG04238- 1, Hand-
guard STG- 1, tricou MG04265- 1, 
Handguards Emgo Carbon- 1, tricou 
MG04349- 4, hanorac Icon L- 1, Troliu 
Comeup CUB3- 1, HF112/113/116/133/1
37/139/151/153/154/ 
155/156/157/183/401/652/ 186- 97, Troliu 
Comeup CUB3S- 3, High Power- 11, 
trompă diferenţial spate- 5, husă amor-
tizor spate negru/galben- 24, tub- 1, husă 
poliester- 12, ulei- 76, încălzitor 30W 
carburator- 1, Unibat- CB14AA2- 2, 
închizător sa- 9, unitate control încălzire- 
2, încuietoare direcţie- 6, valvă admisie- 
2, indicator nucă schimbător viteze- 6, 
valva evacuare- 2, inel cauciuc cilindru 
frână picior- 41, variator- 1, inel cauciuc 

cilindru frână picior- 40, variator turaţie- 
1, inel etanşare- 22, variator turaţie 
490048- 1, inel jiclor principal carburator 
(MJ)- 2, variator UJE-05100-00- 1, inel 
magnetic- 7, vas lichid frână- 7, inel 
metal SSV- 705401709- 1, vase-
lină multifuncţională Marine Water-
proof Grease- 1, inel plastic jet- 1, 
vaselină multifuncţională Waterproof 
Grease 454gr- 2, inel simering ax trans-
misie spate- 5, ventilator TGB- 1, inel 
Zeger- 1, vestă- 3, injector- 1, vestă 
salvare- 2, instalaţie electrică principală- 
2, vestă UFO- 1, întinzător- 2, Ibrochen 
LH- 1, întinzător lanţ distribuţie- 3, vite-
zometru LNH Joker- 2, întrerupător 
avarie- 12, vitezometru TGB scooter- 1, 
Ipone Spray Sand Chain 12x10ml- 1, 
vizieră- 60, izolaţie termică panou 
dreapta- 9, vizieră LS2- 1, izolaţie 
termică panou dreapta sus- 9, volan 
CF-Moto- 1, jachetă 2XL- 1, volantă- 3, 
Jachetă Horizon BLK XXL- 1, 
Waspcam Sticker- 32, jachetă horizon 
BLK/GUN/WHT L- 1, Whell Spacer 
4/100 Linhai spate- 3, jachetă Terra N/S 
G/M- 1, Whell Spacer 4/156 Linhai faţă- 
3, jantă aluminiu faţă- 6, yală antifurt- 
4, jantă spate- 1, yală antifurt (mare)- 1, 
jantă SSV- 705401706- 1, ulei furcă 
Bel-Ray- 4, husa SA originală negru- gri- 
1. Licitațiile vor fi organizate săptă-
mânal. Dacă vor fi identificate oferte sub 
prețul de începere a licitației, acestea vor 
fi supuse aprobării Adunării creditorilor. 
Vânzarea bunurilor mobile se va face în 
bloc, organizarea licitațiilor se va face 
după cum urmează: a)4 şedințe de lici-
tație cu preț de pornire 100% din 
valoarea de lichidare stabilită prin 
raportul de evaluare, respectiv 
23.870,03Lei+TVA pentru obiectele de 
inventar, 43.713,67Lei+TVA pentru 
imobilizări şi 135.163,44+TVA pentru 
stocul de mărfuri; b)4 şedințe de licitație 
cu preț de pornire 90% din valoarea de 
lichidare stabilită prin raportul de 
evaluare,  respectiv 21.483,03Lei+TVA 
pentru obiecte le  de  inventar, 
39.342,30Lei+TVA pentru imobilizări şi 
121.647,10+TVA pentru stocul de 
mărfuri; c)4 şedințe de licitație cu preț 
de pornire 80% din valoarea de lichidare 
stabilită prin raportul de evaluare, 
respectiv 19.096,03Lei+TVA pentru 
obiectele de inventar, 34.970,94Lei+TVA 
pentru imobilizări şi 108.130,75+TVA 
pentru stocul de mărfuri. Toți cei care 
pretind vreun drept asupra imobilelor 
sunt invitați să-l aducă la cunoştință 
lichidatorului judiciar, în scris, până la 
data vânzării la licitație. Persoanele care 
vor să cumpere imobilul la licitație sunt 
obligate să depună la dispoziția lichida-
torului o garanție reprezentând 10% din 
prețul de începere a licitației, aşa cum a 
fost precizat mai sus. Dovada consem-
nării va fi ataşată ofertei de cumpărare 
ce va cuprinde prețul oferit şi condițiile 
de plată şi se va depune la sediul RIM 
TRUST IPURL în timpul programului 
de lucru cu publicul între orele 09.30-
15.00, cel târziu în ziua premergătoare 
licitației, cu excepția ofertelor de cumpă-
rare cel puțin egale cu prețul de începere 
a licitației, care pot fi depuse inclusiv în 
ziua licitației. Pentru a participa la lici-
tație orice persoană interesată trebuie să 
achiziționeze până în preziua licitației, 
conform anunțului publicitar, Regula-
mentul de vânzare individual la licitație, 

care cuprinde şi Raportul de evaluare 
contra sumei de 1.000Lei+TVA, sumă ce 
va fi achitată la biroul RIM TRUST 
IPURL, pentru care se va elibera docu-
mentul fiscal reprezentând dovada 
achiziționării acestui document şi să 
depună la sediul lichidatorului judiciar 
în plic sigilat până în preziua licitației 
precizată în anunț următoarele docu-
mente: A)Pentru persoane juridice 
române: a)copie de pe Certificatul de 
Înregistrare la Registrul Comerțului; b)
împuternicire legalizată semnată de 
reprezentantul legal al societății pentru a 
participa la licitație, pentru semnarea 
procesului-verbal de licitație şi a actului 
de adjudecare; c)dovada achiziționării 
Regulamentului de vânzare la licitație, 
care cuprinde şi raportul de evaluare,  
respectiv achitarea contravalorii aces-
tora în sumă de 1.000Lei+TVA; d)decla-
rație pe propria răspundere a 
administratorului societății că societatea 
nu se află în reorganizare judiciară sau 
faliment; e)cerere privind intenția de 
achiziționare la licitație a unuia dintre 
bunuri licitate sau tuturor bunurilor; f)
dovada depunerii în contul unic de lichi-
dare deschis la Libra Internet Bank: 
RO72BREL0002001459730100 a sumei 
de 10% din prețul de pornire a licitației 
pentru fiecare lot; B)Pentru persoane 
juridice străine: a)documentele firmei 
privind actul de înmatriculare în ţară de 
origine, copie tradusă în limba română, 
traducere legalizată de birou notarial din 
România; b)împuternicire semnată de 
reprezentantul legal pentru persoană 
fizică/juridică ce reprezintă ofertantul la 
licitație, pentru susținerea valabilității 
ofertei strigate, pentru semnarea proce-
sului-verbal de licitație şi a actului de 
adjudecare; c)dovada achiziționării 
Regulamentului de vânzare la licitație, 
care cuprinde şi raportul de evaluare, 
respectiv achitarea contravalorii aces-
tora în sumă de 1.000Lei+TVA; d)decla-
rație pe propria răspundere a 
administratorului societății că societatea 
nu se află în reorganizare judiciară sau 
faliment; e)cerere privind intenția de 
achiziționare la licitație a unuia dintre 
bunuri licitate sau tuturor bunurilor; f)
dovada depunerii în contul unic de lichi-
dare deschis Libra Internet Bank: 
RO72BREL0002001459730100 a sumei 
de 10% din prețul de pornire a licitației 
pentru fiecare lot; C)Pentru persoane 
fizice române: a) copie de pe actul de 
identitate, originalul se va prezenta 
comisiei pentru confruntare; b)dovada 
achiziționării Regulamentului de 
vânzare la licitație, care cuprinde şi 
raportul de evaluare, respectiv achitarea 
contravalorii acestora în sumă de 
1.000Lei+TVA; c)cerere privind intenția 
de achiziționare la licitație a unuia dintre 
bunuri licitate sau a tuturor bunurilor; d)
dovada depunerii în contul unic de lichi-
dare deschis la Libra Internet Bank: 
RO72BREL0002001459730100 a sumei 
de 10% din prețul de pornire a licitației 
pentru fiecare lot. Se vor organiza: a.4 
şedințe săptămânale, cu prețul de 100% 
din valoarea evaluată; b.4 şedințe săptă-
mânale, cu prețul de 90% din valoarea 
evaluată; c.4 şedințe săptămânale, cu 
prețul de 80% din valoarea evaluată. În 
cazul în care nu se va oferi prețul de 
pornire şi vor exista oferte sub prețul 
diminuat cu 10% față de valoarea de 

lichidare stabilită prin raportul de 
evaluare, lichidatorul judiciar va 
convoca o nouă adunare a creditorilor 
spre a supune votului respectivele oferte. 
Ședințele de licitație vor fi organizate 
săptămânal, în zilele de vineri, ora 14.00, 
începând cu data de 19.10.2018, la sediul 
lichidatorului judiciar. Consemnarea 
plăţii bunului adjudecat se va face în 
maximum 2 zile lucrătoare de la data 
încheierii procesului-verbal de licitație. 
Cei interesați pentru participarea la lici-
tație trebuie să achiziționeze caietul de 
sarcini de la sediul lichidatorului judi-
ciar, menționat mai sus, contra sumei de 
1.000 Lei + TVA. Pentru informații tel. 
0751.160.100.

PIERDERI  
l Pierdut autorizaţie exercitare funcţia 
şef echipă întreţinere lucrări artă, seria 
51 nr. 159940 pe numele Bantaş Dorel, 
Braşov. Declar nulă.

l Pierdut legitimație şi carnet student 
Politehnica.

l Pierdut legintimație student, univer-
sitatea SNSPA, nume: Pirvu Andreea 
Nicoleta.

l Pierdut atestat de libera practica, 
Stoica Mihaela practicant supervizare 
in Psihoterapie sistemica de familie si 
de cuplu nr. 16717, din 20.05.2016, 
RUP 03249.

l Pierdut chitanţier cu seriile 867051-
867100 aparţinând Societăţii Comer-
ciale Cumpana 1993 SRL, CUI: 
4264242, J40/16655/1993, sediul în 
Bucureşti, strada Alexander Von 
Humboldt, nr.10, Sector 3, Bucureşti.

l Pierdut certificat înregistrare firma 
Chrislin Serv SRL, Bucureşti, şos.
Vitan-Bârzeşti, nr.7D, bl.1, sc.A, et.2, 
a p . 1 3 ,  C U I :  1 9 1 3 3 8 9 0 , 
J40/17008/25.10.2006. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie student de trans-
port pe numele Vătăşescu Maria –
Mădălina, studentă la Facultatea de 
Economie Teoretică şi Aplicată din 
cadrul ASE Bucureşti.

l Pierdut certificat de înregistrare la 
Registrul Comerţului  de pe langă 
Tribunalul Bucureşti si certificat 
constatator pentru punctul de lucru din  
com. Glina, şos. Libertăţii nr. 230A, jud. 
Ilfov, ambele pe numele Adora Busi-
ness Internaţional SRL  J40/6020/2003, 
cui  1541330. Le declar nule.

l Pierdut carnet de muncă emis de SC 
Safar SA (fostă IAFAAB) în perioada 
04.06.1984 -20.03.2018 pe numele 
Prohor Ilie.

l Pierdut atestatul de echivalare a 
diplomei de bacalaureat atestat nr. 
83086 pe numele Gavrilă Rolando 
Lucian.

l Pierdut  card tahograf nr. 000 000 
000 4SN001, valabil în perioada 
27.04.2018 –26.04.2023, eliberat de 
ARR Tulcea pe numele Vasâlca  Florin. 
Se declară nul.


